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Biogaz w Szwecji

Źródło: Energimyndigheten, za M. Fransson „Biogas production and usages in Sweden, Wisła 12.02.104

Model szwedzki
• Odpady komunalne w Szwecji są traktowane jako cenny
surowiec energetyczny służący do wytwarzania energii
elektrycznej, ciepła oraz paliw transportowych.
• W segregację odpadów komunalnych zaangażowane są nie
tylko władze samorządowe i firmy, ale także, a może przede
wszystkim społeczności lokalne.
• Podstawowym założeniem szwedzkiego modelu gospodarki
odpadami jest upatrywanie w odpadach: surowców lub źródła
energii.
• Kluczowe jest rozdzielenie u źródła frakcji mokrej i suchej.

Biologiczne przetwarzanie odpadów żywnościowych
żywnościowe + rolnicze + przemysłowe

Źródło: Energimyndigheten, za M. Fransson „Biogas production and usages in Sweden, Wisła 12.02.104

Odpady żywnościowe
• Rocznie w Szwecji wytwarzane jest ok. 1mln ton
odpadów żywnościowych, w tym około 70% z
gospodarstw domowych

• Zakaz składowania frakcji bio od 2005
• Cele krajowe: min. 50% odpadów
żywnościowych (domy, restauracje, sklepy)
podlega recyklingowi biologicznemu oraz min.
40% powinno podlegać obróbce z odzyskiem
energii do 2018 roku
• 60% gmin wprowadziło system zbiórki
selektywnej (separacja odpadów
żywnościowych u źródła – w domach) - zielony
obszar na mapie, niedługo powinno być to 80%
gmin
• Systemy obróbki wstępnej przed fermentacją w
celu zwiększenia wydajności i obniżenia
kosztów (pompowalna zawiesina)
Źródło: M. Fransson „Biogas production and usages in Sweden, Wisła 12.02.2014

Wykorzystanie biogazu w Szwecji

Źródło: Energimyndigheten, za M. Fransson „Biogas production and usages in Sweden, Wisła 12.02.2014

Struktura kosztów gospodarki odpadami dla
mieszkańców Lund w 2007

Opłaty środowiskowe
Przetwarzanie
Zbieranie
Podatek od odpadów

Wynajęcie pojemnika

Źródło: Lund University za M. Rogulska „Jak gospodarować odpadami komunalnymi w Zabrzu w sposób zrównoważony? Studium przypadku.

Koszty gospodarki odpadami w Szwecji

Średnia opłata odpadowa gminy: 670 SEK/osobę i rok z VAT
Odpowiedzialność producentów 500 SEK/osobę i rok z VAT
Suma kosztów: 1170 SEK (509 PLN)/osobę i rok z VAT
czyli 42 PLN/ osobę i miesiąc - 25% VAT jest wliczony,
a średnia szwedzka pensja jest 2,5 razy wyższa…

Źródło: G. Haglund, Kielce 2012
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Cele rządowe: sektor transportu wolny od
paliw kopalnych do 2030
Cele regionalne: Skania: komunikacja
autobusowa wolna od paliw kopalnych do
2020
 50 000 pojazdów na biogaz/CNG
 200 stacji tankowania
53 instalacje uzdatniania biogazu
13-27% roczny wzrost rynku biometanu i 60%
udział w rynku NGV w ostatnich trzech latach
Nowe kierunki rozwoju: LNG/LBG

Sztokholm
•

300 autobusów na biogaz (docelowo w najbliższych latach 500), 600 – etanol, 300 – biodiesel, 1250 - ON

•

Długoterminowa współpraca: miasto + zakłady transportu
publicznego + oczyszczalnie ścieków + inwestorzy
biogazowi + spółka gazowa
•

Cele ilościowe: autobusy
jeżdżące na paliwach
odnawialnych:

•

25% w 2006

•

50% w 2011

•

75% w 2016 + ograniczenie
zużycia energii o 10%

GHG (CO2)
1. Biogaz
2. Etanol
3. Biodiesel (RME)
4. ON
Emisje NOx
1.
Biogaz
2.
Etanol
3.
RME, ON

Źródło: L. Hallgren „Biogas as wehicle fuel”, Wisła, 12.02.2014
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Polska

Aspekty środowiskowe – M. St. Warszawa
Punkt końcowy

Liczba przypadków
spowodowana
zanieczyszczeniem
powietrza

Liczba przypadków
spowodowana
zanieczyszczeniem
powietrza
ze źródeł motoryzacyjnych

Koszt za
przypadek/dzień
[PLN]

Całkowity koszt (związany
z źródłami
motoryzacyjnymi)
[mln PLN]

Zgony

2 264

827

1 909 471

1 579

Hospitalizacje: układ
oddechowy

684

250

4 038

1

Hospitalizacje: układ
naczyniowo-sercowy

1 551

566

5 493

3

Dni ograniczonej
aktywności (RADs)

351 839

128 453

167

22
W sumie:

1 604

Oszacowany koszt społeczny jest bardzo wysoki:
dla porównania, stanowi 14% całkowitego budżetu Warszawy - 1,6

mld PLN!!!,

oszacowana liczba zgonów (spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza ze
źródeł motoryzacyjnych) stanowi 5% wszystkich zgonów w ciągu roku w
Warszawie
Oszacowany koszt w rzeczywistości może być znaczenie wyższy:
PM10 jako wskaźnik całkowitego zanieczyszczenia powietrza,
uwzględniono w badaniu tylko kilka efektów zdrowotnych długoterminowej
ekspozycji na zanieczyszczenie.
Źródło: Lasocka J, Lasocki J.,Siekmeier R., Chłopek Z., prezentacja „Koszt społeczny wpływu zanieczyszczenia powietrza ze źródeł motoryzacyjnych
na zdrowie mieszkańców Warszawy” PIMOT, 2014

Zbiórka selektywna czy frakcja podsitowa?
Zbiórka selektywna

Frakcja podsitowa

„Czysty” wsad – wysoki uzysk biogazu

Wsad zanieczyszczony

Możliwość wykorzystania nawozowego Konieczność stabilizacji pofermentu i
składowania
Brak problemów eksploatacyjnych
instalacji związanych z
zanieczyszczeniami (popioły, szkło,
plastik etc.)

Problemy technologiczne w wyniku
zanieczyszczenia wsadu

Konieczność reorganizacji systemu
zbiórki odpadów

Nie potrzeba zmian organizacyjnych w
gospodarce odpadami ani zmian
nawyków społecznych

Zmiana nawyków społecznych
Możliwość kofermentacji z innymi
substratami

Bezcelowość kofermentacji

Moduł obróbki wstępnej

Istniejące linie sortownicze

Pozytywna środowiskowo (obieg
materii)

Nie likwiduje problemu składowania,
mało wydajna środowiskowo

Przykładowe strumienie odpadów
Frakcja [%]

Zbiórka selektywna

Frakcja podsitowa

Organiczna

70-83

10-16

Papier i tektura

7-12

34-50

Drewno

1-6

2-4

Metale

0-1

1-9

Szkło i inne inertne

1-4

2-14

Plastik

4-9

24-34

Tekstylia

1-3

3-8

Uzysk biogazu [m3/Mg
odpadów]

180

60

Źródło: Bolzonella et al. „Dry anaerobic digestion of differently sorted organic municipal solid waste – a full scale experience”WS&T 2008

30 000 Mg odpadów komunalnych
2,1 mln m3 biometanu rocznie:
Można zatankować dziennie:

•

32 autobusy (200 m3) lub

•

64 samochody ciężarowe (100 m3) lub

•

106 samochodów dostawczych (60 m3) lub

•

319 samochodów osobowych (20m3).
Cena biometanu i okres zwrotu – zależne od skali instalacji,
technologii, rodzaju wsadu (frakcja podsitowa – min. 50% masy
wsadu będzie składowane – opłata za składowanie)

Elementy środowiskowe i ekonomiczne – długofalowo

Ustawa o OZE v 6.2
Art.78 Ust. 4.
Cenę referencyjną energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3, minister
właściwy do spraw gospodarki określa oddzielnie dla instalacji odnawialnego
źródła energii oraz instalacji zmodernizowanych po dniu wejścia w życie
rozdziału 4 niniejszej ustawy:
1) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy;
2) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW, wykorzystujących
do wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy;
3) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz pozyskany ze
składowisk odpadów;
4) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz pozyskany z
oczyszczalni ścieków;
5) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż
określony w pkt 3 i 4;

Zarówno w obszarze odpadów jak i zielonej energii biogazownie
utylizacyjne są niezauważone
Przeoczenie czy świadome działanie??
Analizy z istniejących instalacji pokazują, że korzyści z biogazowni
w całym cyklu życia przewyższają koszty inwestycyjne.
Co mamy dziś?
 Przepisy krajowe nie wspierają możliwości łączenia strumienia
substratów pochodzenia rolniczego z bioodpadami
komunalnymi.
 Bardzo restrykcyjne wymagania dla stosowania produktu
pofermentacyjnego do celów nawozowych w rolnictwie.
 Niski poziom kultury selektywnej zbiórki odpadów, w
szczególności brak krajowych doświadczeń ze zbiórką
selektywną bioodpadów w gospodarstwach domowych.
 Brak współpracy międzyresortowej w zakresie wspólnych
rozwiązań

Biogaz jako biopaliwo
 CNG obłożone podatkiem akcyzowym od 01.11.2013
 Niepewny system wsparcia dla „zielonej energii” – alternatywą
wykorzystanie biogazu w transporcie
 Biogaz dla transportu - zerowa stawka podatku akcyzowego
 1,5% akcyzy – na promocję i wsparcie biokomponentów (na 2014:
120 mln PLN rezerwy celowej)
 Krajowy program wykorzystania paliw metanowych w transporcie
 Biokomponenty wytworzone z odpadów, pozostałości,
niespożywczego materiału celulozowego i materiału
lignocelulozowego będą zaliczane podwójnie do wypełnienia NCW
(ale: koncesja, certyfikacja jakościowa i KZR)
 Zachęta do przedstawiania propozycji rozwiązań zwiększających
możliwości wykorzystania biometanu w transporcie w Polsce

Potrzeba spójnej i długofalowej polityki!
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