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1

sarrera

A

rabako Foru Aldundiak, Ingurumen Sailaren bidez, plangintza estrategikoko
prozesu bat jarri du abian Araban energia berriztagarriak sustatzeko eta
garatzeko. Prozesuaren oinarrizko irizpide izan da bateragarri izatea ingurumen
iraunkortasuna eta naturaren, biodibertsitatearen eta lurraldeko paisaiaren
babesarekin. Estrategiaren denbora-jomuga 2020. urtea da, eta Arabako lurralde
historikoak Euskal Autonomia Erkidegoaren energia-plangintzari egiten dion ekarpena
izango da, batetik, eta Europar Batasunaren helburuekiko konpromisoa, bestetik.
Horren haritik, orain aurkezten dugun estrategia eta ekintza-planaren bidez Arabak CO2
isurpenak %20 murriztu ahal izango ditu 2020. urterako; alegia, Europar Batasuneko
hogeita zazpi kideen estatuburuek eta gobernuburuek hartutako konpromisoa bete
ahal izango du.
Agiri honetan, lurraldean energia berriztagarriak (eolikoa, eguzki-energia, biomasa,
energia hidroelektrikoa eta energia geotermikoa) garatzeko izan daitezkeen aukerak
eta potentziala aztertzen dira, bertan zehaztutako testuinguruak kontuan hartuta eta
ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-baldintzak ahaztu gabe.
Behin potentziala zehaztuta daukagula, estrategia mugatu da eta energia berriztagarri
bakoitzaren epe ertainerako helburuak ezarri dira (2020. urterako). Arabak helburu
horiek betetzeko bidea hartzen badu, lurraldeak karbonoan hain intentsiboa ez den
energia-sistema baterantz egingo du aurrera, lurraldean biodibertsitatea eta paisaiak
babesteko aspaldidanik garatutako plangintzarekin bateragarria izatea helburu hartuta,
betiere. Ondoren, ekintza-plan baten bidez planean ezarritako energia-helburuak
betetzeko ekintza jakin batzuk proposatzen dira.
Gure lurralde historikoan energia berriztagarrien garapen egokia lortzeko proposatzen
diren ekintzek hau dute oinarri: eskura dauden teknologiei buruzko ahalik eta informazio
onena izatea, lan teknikoa interesdun diren eragileekin kontrastatuz.
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2

EUROPAR BATASUNAK
PETROLIOAREN
AROAREN AURREAN
BULTZATUTAKO EREDU
ENERGETIKOA

E

nergia hornitzeko eta kontsumitzeko egungo moduak ez dira
iraunkorrak, ez gizarterako, ez ingurumenerako, ez ekonomiarako.
Energia aztertzeaz arduratzen diren aditu nagusiek diote gizateriaren
oparotasuna egun energiaren alorrean ditugun bi erronka nagusiei erantzuteko
moduak baldintzatuko duela. Lehenengo erronka energia fidagarria eta
arrazoizko prezioan lortzea da. Bigarrena, bestelako energia-eredu baterako
trantsizioa egin ahal izatea epe laburrean; alegia, karbono isuri txikiak dituen,
efizientea den eta ingurumena errespetatzen duen energia lortzea.

bada1. Energia berriztagarriak (eolikoa, eguzki-energia, biomasa eta abar)
handitu eta 2020. urtean EBren energia kontsumoaren %20 izatea da beste
helburu bat (egun %8,5 ingurukoa da). Eta azken helburua energiaren
alorrean efizienteagoa izango den Europa lortzea da: energia-efizientzia %20
handitzea gaurtik 2020. urtera bitartean.

Nazioarteko Energi Agentziak (IEA) “World Trends in Energy Use and
Efficiency” izeneko txostena argitaratu berri du. Besteak beste, petroliohobiek ekoizpen-erritmo gero eta txikiagoak dituztela azpimarratzen du.
Munduko 800 petrolio-hobi garrantzitsuenen ekoizpen-joera historikoetan
oinarritzen dira, lehenengo aldiz, ondorio horiek. Petrolio-baliabideak ugariak
badira ere, ezin da bermatu energia-alorreko erakunde nagusiek adierazitako
erreferentzia-testuinguruetan aurreikusten den eskaerari erantzuteko bezain
azkar ustiatu daitezkeenik.

•

EBn ekoitzitako energiaren %20 berriztagarria izango da 2020rako.
Horretarako, estatu bakoitzak derrigorrez bete beharreko helburuak ditu,
eta %10etik (Maltak lortu beharrekoa) %49 bitartekoak dira (Suediak
lortu beharrekoa).

•

Herrialde guztietan, garraiorako erabiltzen den erregaiaren %10ek
gutxienez iturri berriztagarrietatik ateratakoa izan behar du (bioerregaiak,
hidrogenoa, elektrizitate “berdea”, etab.). Bioerregaiek zenbait
iraunkortasun-irizpide bete beharko dituzte.

Petrolio-hobietan ekoizpena gutxitzen joaten da denboran zehar, eta
ekoizpenaren ahitze-tasa faktore bereziki garrantzitsua da zehazteko zer
petrolio-kantitate behar den eta zer inbertsio egin behar den munduan,
aurreikusitako petrolio-eskaerari erantzuteko. Eta horrexegatik, IAEko
ekonomia-analistek ohartarazi dute gero eta “arrisku” handiagoa dagoela
epe laburrean petrolio merkatuan “eskaintza krisia” egoteko. Inbertsio
handiak egiten ez badira eta kontsumoa moteltzen ez bada, eskaintza-krisiko
egoeran egon gaitezke 2015erako. Aurreikuspen horiek ikusita, Nazioarteko
Energi Agentziak asko aldatu ditu bere aurreikuspenak: lehen, 2030. urtean
petrolio upelak 62 $-eko kostua izatea espero zuen, eta, orain, upeleko 120
$-ekoa izatea espero du.

•

Karbonoa atzitu eta geologikoki biltzeko teknologiak sustatuko ditu.
Teknologia horren bidez industriak erabiltzen dituen eta elektrizitatea
sortzeko erabiltzen den erregai fosilek eragindako isurpen gehienak
murriztuko lirateke.

•

2020. urteko mugan, zentral elektrikoek eta energia asko kontsumitzen
duten industriek %21 murriztu beharko dituzte isurpenak 2005.
urtearekiko. Horretarako, Europar Batasunaren Isurpen Eskubideen
Merkataritza Erregimena (EU ETS) hobetuko da.

2.1

EUROPAR BATASUNAK ENERGIAREN ALORREAN ETA KLIMAALDAKETARI AURRE EGITEKO EGINDAKO APUSTUAK

Europar Batasunak tinko eusten dio klima-aldaketari aurre egiteko borrokari.
2020. urterako berotegi-efektuko gasen isurpena %20 murrizteko helburua
jarri du (helburu loteslea da, gainera). Baina haratago ere joan da: %30
murrizteko konpromisoa hartzen du beste herrialde garatu batzuek horren
pareko murrizketa egingo dutela ezartzen duen munduko akordioa lortzen

20-20-20 helburuak (horrela deitzen zaie hiru helburu horiei) lortzeko,
Europar Batasunak zenbait neurri onartu ditu. Hona hemen:

Barreiatu deitzen zaien sektoreetan, alegia isurpen-eskubideen merkataritzaren
eraginik ez dutenetan -esaterako, garraioetan (aireko garraioa izan ezik,
hor 2012an hasiko baita ezartzen), nekazaritzan, hondakinen tratamenduan
eta etxeetan- isurpenak %10 murriztu beharko dira 2005. urtearekiko.
Horretarako, estatuek derrigorrez bete beharreko helburuak ezarri dira
(herrialde aberatsenek isurpenak murriztuko dituzte, eta garapen txikiagoa
dutenek orain baino gutxiago handituko dituzte).
2020rako erabakitako helburu eta neurri horiek aukera handiak dakarzkio
Europar Batasunari, eta onura handiak bertako ekonomiari, gizarteari eta
ingurumenari. Horrez gain, Europak eta bertako estatuek energia-horniduran
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segurtasun handiagoa izateko aukera emango du. Gaur egun, EB eskualde
ahula da energiaren alorrean, autohornikuntza-tasa oso txikia baitu eta
kanpotik ekarritako baliabide fosilekiko menpetasun handia. Autohornikuntzan
aurrera egiten bada, petrolio- eta gas-inportazioak 50.000 milioi euroan
murriztu ahal izango dira 2020. urtean2.
Apustu honetan badago beste faktore garrantzitsu bat ere: enplegua eta
aberastasuna sortzeko duen ahalmena. Energia-sektorean berrikuntza
garrantzitsuak egiten baditu, Europak lehiarako abantaila handia lortuko
du testuinguru globalean. Aurreikuspenek diotenez, energia berriztagarrien
sektorean miloi bat lanpostu sortuko dira 2020. urterako (egun 300.000
langile inguru ditu). Eta, horrez gain, ingurumenarekin lotutako industrietan
ere enplegua handitzea espero da.
Ingurumenari dakarzkion onurak ere apustu horren oinarri dira. Berotegiefektuko gasen isurpenak murriztuz munduko tenperaturak 2ºC baino gehiago
ez handitzea lortu nahi da, eta, izan ere, zientzialariek uste dute, gero eta
ziurrago uste ere, maila hori gaindituz gero ez dagoela atzera bueltarik. Gero
eta argiago dago, gainera, klima-aldaketak biodibertsitateari eragin diola
eta hari eragiten jarraituko duela eta aldaketa handiak ekarriko dizkietela
espezieei: lurralde-banaketan aldaketak izango dituzte, iraungipen-tasak
handituko dira, ugalketa-denbora aldatuko dute... Klima-aldaketari aurre
egiteak, beraz, espezieen eta haien habitaten ahulezia murriztea dakar.

2.2

ESPAINIAN ENERGIA GARBIAREN ALDE ETA KLIMA-ALDAKETAREN
AURKA EGINDAKO APUSTUAK

Klima Aldaketaren eta Energia Garbiaren Estrategia Espainiarrak (EECC EL) 2007-2010-2020 aldian klima-aldaketa arintzeko eta haren ondorio
kaltegarriak leuntzeko zenbait neurri biltzen ditu. Horrez gain, helburu
handiak ditu energia garbiaren alorrean eta bioerregaien sustapenean.
Energia-alorreko neurriek helburu hau dute:
•

Energia primarioaren kontsumoa urtean %1 baino gehiago murriztea.

•

2020an garraioaren energia-kontsumoan bioerregaiak gutxienez %10
direla bermatzea.

•

Energia Berriztagarrien Plana 2011-2020 egitea energia mixaren %20
energia berriztagarrietatik datorrela bermatzeko.

Hona hemen apustuaren neurri zehatzak:
•

Biomasaren eta eguzki-energia termoelektrikoaren eta fotovoltaikoaren
garapena sustatzea. Horretarako, garapen teknologikoan inbertitu dadin
sustatuko da, egungo instalazio-kostuak jaisteko.

•

5 KW-etik beherako instalazio fotovoltaiko txikiak sustatzea, primak
hobetuz, sarean sartzeko baldintzak hobetuz eta diru-laguntzak eta
konexio-eskaerak lortzeko izapideak erraztuz.

•

Aprobetxamendu hidraulikoa handitzea, itxitako minizentralak birgaituz,
egun martxan daudenak hobetuz eta egun turbinarik ez duten urtegietan
turbinak jarriz.

•

Inbertsioei ekonomia-segurtasun handiagoko ingurunea ematea, inbertsioak
handiagoak izan daitezen.

•

Energia berriztagarriak benetan sartzea garraioaren eta eraikuntzaren
sektoreetan.

•

Bioerregai-planta berriak (bioetanola eta biodiesela erabiltzen dutenak)
sor daitezen laguntzea.

•

Hidrogenoa erregai gisa erabiltzen duten teknologiak sustatzea, horrek
dakartzan ingurumen ondorioak kontuan hartuta.

•

Ikatzezko etxeko galdarak ordeztu eta erregai garbiagoak erabiltzen
dituztenak jar daitezen sustatzea; esaterako, biomasa -pellet eta ezpalakerabiltzen dituztenak. Eta 2012rako ikatzezko guztiak ordeztea lortzea.

2.3

ENERGIAREN ETA KLIMA-ALDAKETAREN GAINEKO
APUSTUAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

Euskadiko energia-politikari dagokionez, energia efizientzia eta energia
berriztagarriak dira Euskadiko Energia Estrategia 2010 egitasmoaren bi ardatz
nagusiak. Helburua, batetik, petrolioaren kontsumoa %36ra murriztea da eta
gas naturalaren kontsumoa %52ra handitzea da, eta, bestetik, baliabide
berriztagarriz sortutako energia %12ra handitu eta ikatzaren erabilera %2ra
murriztea. Gaur egun indarrean dagoen estrategiarekin berotegi-efektuko
gasen (BEG) isurpena nabarmen murriztu eta Kiotoko erabakiak betetzen
lagundu nahi da.

1

COM (2008) 30 azkena. Batzordeak Europako Parlamentuari, Kontseilu Europarrari, Europako
Ekonomia eta Gizarte Lantaldeari eta Eskualdeetako Lantaldeari egindako komunikazioa; Bi
aldiz 20 2020rako. Klima-aldaketa, aukera bat Europarentzat.

2

Petrolio upela 61 US $-etan dagoela egindako kalkulua.
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2. Kapitulua
EUROPAR BATASUNAK PETROLIOAREN AROAREN AURREAN
BULTZATUTAKO EREDU ENERGETIKOA

Klima-aldaketaren Aurkako Euskal Plana 2008-2012k lau helburu estrategiko
ezartzen ditu:
•

BEGen isurpenak %14 bakarrik igotzea 1990. urtearekiko (oinarri urtea
da hori).

•

Karbono-hustutegien (basoak) husteko gaitasuna %1 handitzea, oinarri
urtearekiko.

•

Baliabide naturalen gaineko arriskuak minimizatzea.

•

Pertsonen osasunerako, hiri-habitataren kalitaterako eta sistema
sozioekonomikoetarako egon litezkeen arriskuak minimizatzea. Lau helburu
horiek betetzeko (funtsean BEGen isurpenak murriztea eta klima-aldaketak
eragiten dituen inpaktuei egokitzea), lau programa diseinatu dira, eta,
guztira, 120 ekintza.

• 	 Lehen programa: Karbono gutxiago. Aplikazio eremuak hauek dira:
energia-sektorea, industria, garraioa, bizilekuak eta zerbitzuak, nekazaritza
eta basoa, eta hiri hondakinen kudeaketa. Hauek dira esku-hartzeko bideak:
energia aurreztea eta eraginkortasunez erabiltzea, energia berriztagarriak
sustatzea, isurpen ez-energetikoak gutxitzea eta karbono-hustutegiak
kudeatzea.
• 	 Bigarren programa: Egokitzea. Klima-aldaketari aurrea hartzea, ekosistema
naturalak zaintzea, giza osasuna babestea eta azpiegitura zein sistema
sozioekonomikoak egokitzea dira helburua. Kasu honetan, jarduteko bideak
hauek dira: sistematikoki behatzea eta ikastea, irizpideak zehaztea eta
egokitzapena planifikatzea, beharrezko bitartekoak eta azpiegiturak eskura
izatea.

3

Energiaren barne kontsumo gordina honen parekoa da: ekoizpen primarioa gehi
inportazioak ken esportazioak gehi izakinen aldaketak ken bunkerrak. Energia-eskaera
ere esaten zaio.

4

Eraldatu, garraiatu eta banatu ondoren azken kontsumitzaileen eskura jarritako energia.

5

Goiko berotze-ahalmena.

• 	 Hirugarren programa: Ezagutzea. Programa honen helburua ezagutza
zientifikoa, teknikoa eta soziala garatzea da, natura behatzeko, arazoak
ezagutzeko eta konponbideak emateko helburuarekin. Programa honetan
Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Euskal Sareak, enpresek
eta Eusko Jaurlaritzak hartzen dute parte, eta hauek ditu bide nagusiak:
oinarrizko ikerkuntza eta lankidetza, ikerketa aplikatua, eta programa
sostengatzeko behar diren trabeskako elementuak.
•

Azkenik, laugarren programa: herritarrak eta administrazioa. Eusko
Jaurlaritzako, foru-aldundietako eta udaletako sailei eragiten die. Jarduteko
bideak hauek dira (betiere nork bere eskumenak errespetatuta): jarduera

orokorrak eta erosketa berdea; aurrezpena eta eraginkortasuna lantokian,
etxean eta mugikortasunean; informatzea eta sentsibilizatzea; eta herritarren
hezkuntza eta trebakuntza.

2.4  

EGUNGO EGOERA ETA ETORKIZUNEKO		
TESTUINGURUAK

Energiaren barne kontsumo gordina3 %0,8 handitu zen Euskadin 2007.
urtean, eta 7.773 ktpb-koa (milaka petrolio tona baliokide) izan zen. Baina
azken kontsumoa4 5.746 ktpb-koa izan zen; alegia, aurreko urtekoa baino
%2,7 handiagoa.
Petrolioaren eta haren deribatuen eskaera 3.160 ktpb-koa izan zen (%0,1
gutxiago urte horretan) sorkuntza termoelektrikoan gutxiago erabili zelako.
Aldiz, ikatzaren eta haren deribatuen eskaria %11 handitu zen 2007an, eta
456 ktpb-koa izan zen. Azkenik, gas naturalaren eskaria 39.363 GWh-koa
izan zen (GBA)5. Horrek aurreko urtearekiko %4,4ko jaitsiera dakar, eta ziklo
konbinatuko zentraletan gutxiago kontsumitu zelako gertatu zen.
Hona hemen energiaren araberako azken kontsumoa:
•

%41,8 petrolioaren deribatuak

•

%27,5 gas naturala

•

%24,3 energia elektrikoa

•

%2,2 energia berriztagarriak

Araban ekoitzitako energia primarioa, petrolio kilotona baliokidetan, ez da
handia, baina 3E-2010 Planean agertzen diren ziklo konbinatuko proiektuak
abian jartzen badira, energia-ekoizpenak izugarri egingo luke gora. Horrez
gain, kontuan eduki behar da zentral nuklear bat dagoela Arabarekin muga
egiten; eta, horrek, jakina, lurralde honetan ekoizten den energia husten du.
Halaber, azpimarratu behar da Araban daudela Euskadin energia hidraulikoa
ekoizten duten bi urtegi handiak: Sobron (29 MW) eta Zadorrako sistemako
urtegiak (84 MW). Dena den Zadorrako sistemako ekoizpen zentrala
Barazarren dago, Bizkaian.
Kontuan izan behar da Euskadin hornidura tasa %5ekoa dela eta gainerako
energia guztia inportatu egiten dela. 2000. eta 2007. urteen artean energia
primarioaren ekoizpenak gora egin du etengabe, baina, oraindik ere,
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biztanleko ekoizpena oso txikia da: 2000. urtean 0,15 Ktpb-ekoa zen, eta
2007. urtean, berriz, 0,22 Ktpb-ekoa.
Energia elektrikoa jardunbide arruntean eta jardunbide berezian ekoizten
duten instalazioen erregistro administratiboak emandako datuen arabera,
Araban 2007an sortutako energia elektrikoa instalatutako potentziarekin
erlazionatzen bada, kogenerazioa eta energia eolikoa dira energia-iturri
nagusiak Araban.
Ekoizpen-mota bakoitzari dagokionez jardunbide berezian instalatutako
potentzia honela banatzen da: 77,12 MW kogenerazioak sortzen du, 78,62
MW eolikoak, 0,67 MW biomasak, 21,36 MW instalazio minihidraulikoek, 13,5
MW bero sorra aprobetxatzen dutenek, 4,70 MW fotovoltaikoek, eta 1,48
MW biogasek.

•

Azkenik, zerbitzuen sektorea azken kontsumoaren %7,7 izan zen, eta
%3,3 jaitsi zen, 2006. urtearekiko.

Arabak 51 udalerri ditu. Lurraldeko elektrizitate-kontsumoaren %90 11 udalerrik
egiten dute. Gasteizek elektrizitatearen %50 kontsumitzen du, Amurriok %15,
eta atzetik, hirugarren lekuan, Laudio dago.
Beheko taulan Arabako kontsumo elektrikoaren gutxi gorabeherako banaketa
agertzen da, udalerrika
UDALERRIA

KONTSUMO ELEKTRIKOAREN %

Sektoreka, 2007ko kontsumoak honela banatzen dira:
EKOIZPEN ZENTRAL MOTAK
Jardunbide berezia

PoteNTZia
(MW)

2. taula. Kontsumo elektrikoaren ehunekoa udalerriko, Araban.
Iturria: Euskadiko Energia Datuak, 2007. Energiaren Euskal Erakundea.

2.4.1 Abiapuntuko testuingurua. 1990-2005 arteko joerak

GUZTIRA

197,45

1. aula. Araban jardunbide berezian instalatutako potentzia.
Iturria: Energia elektrikoa jardunbide arruntean eta jardunbide berezian ekoizten duten
instalazioen erregistro administratiboaren datuak (2008).

• 	 Industria-jatorriko kontsumoa azken kontsumoaren %43,6 izan zen.
Kontsumo hori %0,1 murriztu da 2006. urtearekiko.
• 	 Garraioaren kontsumoa azken kontsumoaren %35,8 izan zen. Kontsumo
hori %9,4 murriztu da aurreko urtearekiko.
• 	 Bizitegien kontsumoa azken kontsumoaren %9,9 izan zen, eta horretan
ere jaitsi egin zen kontsumoa 2006. urtekoarekiko, %5,9, hain zuzen ere.

Europako Ingurumen Agentziak dio Europan berotegi-efektuko gasen
isurpenen %80 energia-sektoreak eragiten duela oraindik. Beraz, sektore
horrek inpaktu handia du ingurumenean oraindik ere. Energia eta ingurumenari
buruzko 2008ko txostenak dioenez, europarrek gaur egun indarrean
dauden politika eta neurriak aski joko balituzte, energiaren kontsumoa
%26 handituko litzateke 2030erako eta erregai fosilek hornidura nagusi
izaten jarraituko lukete. Horrez gain, alderdi positibo gisa, azpimarratzen du
energia berriztagarrien sektoreak gora egin duela eta isurpenak murrizteko
eta airearen kalitatea hobetzeko potentzial handia dutela.
Beste alde batetik, Nazioarteko Energi Agentziak argitaratutako txostenak
(World Energy Outlook 2008) egiten duen aurreikuspenetako batean, ikusten da
petrolioaren erauzketaren goreneko mailari dagokionez egindako aurreikuspenak
energia-aurreikuspenak alda ditzakeela. 2007ko txostenak ekoizpena urtean-
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urtean %3,7 jaitsiko zela aurreikusten zuen, eta urte bat geroago urteanurtean %6,7 jaitsiko dela adierazten du. Proiekzio berriek adierazten dute ohiko
petrolioaren gehieneko ekoizpena 2020. urtean lortuko dela.
Txosten horrek badu berrikuntza metodologiko bat: informazio-iturri nagusia
petrolio-industriak benetan ateratako petrolio kopurua da. Hortik abiatuta,
prospektibak eta testuinguruak zehazterakoan, aldaketak izango dira txostenak
emandako ondorioak kontuan hartu ez dituzten aurreikuspen guztietan.
Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundekoak (LPEE) ez diren estatuetan
hiruzpalau urtetan ohiko petrolioaren ekoizpena behera egiten hasiko dela
espero da. Kopuru globaletan, berriz, eta LPEEk epe egokietan inbertsioak
egiten dituela aintzat hartuta, ohiko petrolioen erauzketaren goreneko maila
2020. urtearen inguruan lortuko litzateke.
Europako Ingurumen Agentziak energiari buruzko aurreikuspenak eta
testuinguruak aurkeztu ditu Nazioarteko Energi Agentziaren, Institute for
Prospective Technological Studies erakundearen eta Eurostaten aurreikuspenetan
oinarrituta. Energia-testuinguruekin batera joeren lehenengo berrikuspena egin
du, eta horrek etorkizuneko testuinguruak baldintzatzen ditu.
•

EBko egungo energia-sistemak erregai fosilekiko menpetasun handia du.
1990 eta 2005. urteen artean oso gutxi jaitsi da erregai fosilek energia
kontsumo osoan zuten ehunekoa: %83tik %79ra besterik ez.

•

Elektrizitate-kontsumoaren erritmoak gora egin du. 1990 eta 2005.
urteen artean, elektrizitatearen azken kontsumoa urteko %1,7 handitu
zen batez beste, eta energiaren azken kontsumoa, berriz, urteko %0,6.

•

Europako energia mixa aldatu egin da. Energia primarioko iturrien artean,
energia berriztagarriek izan dute hazkunde-tasa handiena, urtean batez
beste %3,4 handitu baitira 1990 eta 2005. urteen artean. Gas naturalak
ere indarra hartu du, aldi horretan urtean batez beste %2,8 handitu
baita. Petrolioaren urteko batez besteko kontsumoa moteldu egin da,
gasak eta ikatzak ordeztu dute eta.

•

2005. urtean, energiaren azken kontsumoaren %26,6 bizitegien
sektoreari zegokion. Energia-eraginkortasuna hobetzeko potentzial
handiena duen sektoreetako bat da. Potentzial horren zati handi bat
eraikinak berotzeko eta hozteko eskaera murrizteko neurriek osatzen
dute. Etxeetako elektrizitatearen azken kontsumoa %2,1eko erritmoan

handitu zen. Etxebizitza handienetan bizi diren pertsonen kopurua
murriztea eta tresna elektrikoak ugaritzea dira horren bi faktore nagusiak:
kontsumoa urtean %0,4 igotzea ekarri dute.
2.4.2 Etorkizuneko testuinguruak
POLESetik (Prospective Outlook for the Longterm Energy System), WEMetik
(World Energy Model, Nazioarteko Energi Agentziarena) eta PRIMES eredutik
(Europako Batzordearen zenbait ikerketa programa abiapuntu hartuta
egindakoa) hartutako erreferentziazko testuinguruek azaltzen dute seguru
asko 2030. urterako energia primarioaren kontsumoak %10-26 artean egingo
duela gora 2005. urteko kontsumoarekiko eta oraindik ere erregai fosilak
izango direla energia-iturri erabilienak. Horrela izango balitz, asko handituko
litzateke energia sortzeko sistemak eta energia-kontsumoak ingurumenari
egun egiten dion presioa.
Aurreikuspenek diotenez, lehen mailako kontsumoaren murrizketa testuinguru
hauetan bakarrik ikusten da: klima-aldaketari aurre egiteko eta energiari buruzko
politika eta neurri zorrotzak ezartzen diren testuinguruetan. Murrizketa hori
2020. eta 2030. urteen artean gertatuko litzateke eta energia-efizientziako
neurriak ezartzeak eragingo luke. Testuinguru horietan, energia-ekoizpenak
eta -kontsumoak eragindako ingurumen-presioa murrizteko joera ikusten da,
eta energia primarioaren eskaera murrizteak eta energia berriztagarriak gero
eta indar handiagoa edukitzeak eragingo lukete.
Testuinguru guztietan, energia primarioaren kontsumoan energia
berriztagarrien ekarpena gero eta handiago izango dela aurreikusten da.
Berotegi-efektuko gasen isurpenak murriztea edo politika alternatiboak egitea
ezartzen duten testuinguruetan, energia berriztagarrien ekarpenaren eta
garrantziaren erritmoa azkarragoa da energia kontsumoak behera egiten
duelako. Dena den, testuinguruak oso desberdinak dira eredu batzuetatik
besteetara, energia primarioaren kontsumoan energia berriztagarrien
ekarpenari dagokionez.
Beste alde batetik, energia berriztagarriek elektrizitate-sorkuntzari egiten
dioten ekarpena handitu egingo dela aurreikusten da, energia eolikoan,
eguzki-energian eta biomasan sorkuntza-modu berriak ezarriko baitira.
Klima-aldaketak energia-eskaeraren ereduak aldatuko ditu. Tenperatura igo
egingo dela aurreikusten da, eta horrek eragina izango du espazioak hozteko
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energiaren eskaeran: elektrizitate-kontsumoa handitu egingo da Europa
hegoaldean eta Mediterraneoko eskualdean, eta Europa iparraldean energiaeskaera murriztu egingo da. Dena den, oso zaila da jakitea zer-nolako
eragina izango duen Europa oro har hartuta.

TESTUINGURUAK: ENERGIA-KONTSUMO PRIMARIOAREN, ELEKTRIZITATE-INPORTAZIO ETA -ESPORTAZIOEN (MTOE) ETA ENERGIA-ERABILERAREN
ONDORIOZKO CO2 ISURPENENAK (Mt CO2). EUROPAR BATASUNEKO 27 ESTATUAK

Ibaien ur emariari dagokionez, aurreikuspenek diote Europa iparraldeko zentral
hidraulikoetan energia gehiago ekoitziko dela, eta Europa hegoaldekoetan,
berriz, gutxiago. Udako lehorteak handiagoak izango direla aurreikusten da
eta horrek hozteko ur gutxiago egotea ekarriko du. Horrenbestez, zentral
termikoen efizientzia txikiagoa izango da.

2.5

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN EZARPENA 			
ETA GARAPEN TEKNOLOGIKOA

Nazioarteko Energi Agentziak uste du energia berriztagarrien erabilera honi
esker handitu dela: zenbait politika uztartu direlako (ekonomikoak, legegileak,
ingurumenekoak...), administrazioek parte hartu dutelako eta laguntza
politikoa izango zutela aurreikusten zelako. Europar Batasuneko herrialdeek
energia berriztagarriak sustatzeko hainbat politika eta neurri ezarri dituzte.
Besteak beste:
•

Tarifa edo sari bermatuak.

•

Diru-laguntzak edo kapitala itzultzea.

•

Inbertsioetarako edo zergak ordaintzeko kredituak.

•

Zergak murriztea salmentari, aktiboari edo balio erantsiari.

•

Maileguak, inbertsio publikoa, finantziazioa…

Tresna horien guztien laguntzaz, energia eolikoa asko zabaldu da
nazioartean. 2008. urtearen amaieran, munduan instalatutako potentzia 120
GW-ekoa izan zen, eta hori kopuru handia da gainerako energia berriztagarrien
potentziarekin alderatuta. Energia eolikoaren bidez munduan kontsumitzen
den elektrizitatearen %1,5 sortzen da. Gainera, energia-mota horren ezarpenerritmoa handitzen ari da, etengabe, 2001etik: instalatutako potentzia %20
eta %30 bitartean handitu da urtean. Eta 2008. urtean, instalatutako
potentzia %29 handitu da orotara 2007. urtearekiko. Nazioarteko Energi
Agentziaren kalkuluen arabera, munduko energia elektrikoaren %9 eta %12
bitartean energia eolikoak hornituko du 2050. urtean. Energia Eolikoaren

3. taula: Europar Batasuneko 27 estatuen energia-kontsumo primarioaren, elektrizitate-inportazio eta -esportazioen eta energia-erabileraren ondoriozko CO2 isurpenen testuinguruak.
Iturria: European Environement Agency (EEA), Eurostat, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), International Energy Agency (IEA), Europako Batzordea
TESTUINGURUAK: ENERGIA BERRIZTAGARRIEN BANAKETA, EUROPAR BATASUNEKO 27 ESTATUETAN

4. taula: Europar Batasuneko 27 estatuetan energia berriztagarria nola banatzen duen adierazten duten testuinguruak. (ed): ez dago daturik.
Iturria: EEA, Eurostat, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), International Energy Agency (IEA), Europako Batzordea.
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Munduko Elkarteak (World Wind Energy Association) uste du 80 herrialdek
dituztela horrelako instalazioak.
Instalatutako potentzian 10 herrialde daude buruan munduan. Lehenengoa
Alemania da eta instalatutako potentziaren %24 du. Atzetik, AEBak ditu
(%18), Espainia (%16), India (%8), Txina (%6), Danimarka (%3), Italia
(%3), Frantzia (%3), Portugal (%3) eta Erresuma Batua (%2). Gainerako
herrialdeek, guztira, %14 dute.
2008. urtearen amaieran Espainian instalatutako potentzia eolikoa 16.740
MW-ekoa zen eta kontsumitutako energia elektrikoaren %11 ekoizten du
urtean. Espainiako parke eolikoek 2.000 ordu baliokide baino zertxobait
gutxiago funtzionatzen dute. Red Eléctrica Española eta Energiaren Batzorde
Nazionalak emandako datuen arabera, Euskadin funtzionamendu ordu
baliokideak 2.220-2.290 artekoak dira.
Haizearen energia-kantitatea zenbatekoa den kalkulatzeko parametro
nagusia haizearen abiadura da, batez besteko abiaduraren karratuarekiko
proportzionala baita potentzia. Haizetik errotorera igarotzen den energiakantitatea airearen dentsitatearen eta errotorearen hegalek bira egitean
hartzen duten azaleraren araberakoa ere bada. Azalera zenbat eta handiagoa
izan, orduan eta energia-kantitate handiagoa atera dezake haizetik makina
eoliko batek.
Oro har, turbina handienak erabiltzen dira, eskalako ekonomia dela-eta
turbina handienak erabiltzen dituen parke eoliko batek kostu txikiagoa
baitu instalatutako potentziako. Horrez gain, horrelako turbinek turbina
asko instalatzeko zailtasunak dituzten lekuetan haizearen energia hobeto
aprobetxatzeko aukera ematen dute.
Dena den, turbina txikiagoak erabiltzeak instalazioaren kostua murriztu
dezake (garraioa, garabiak, bideak egitea...). Gainera, egokiagoak dira
sare elektrikoa ahula bada, parke eolikoaren irteeran potentzia-gorabehera
txikiagoak eragiten baitituzte. Horrez gain, ingurumen-inpaktua txikiagoa
izaten da, oro har.
Gaur egun, turbina handienek 5-6 MW-eko potentzia izaten dute, eta haien
errotorearen diametroa 126 metrokoa izan daiteke. Dena den, turbinen eta
hegalen tamaina askoz gehiago ez handitzea espero da, horiek garraiatzeko
eta instalatzeko arazoak direla eta.

Asko ikertu behar da oraindik onshore eolikak (lehorrekoak) uste den
gehieneko potentziala lortzeko. Lehentasuneko ikerketa-arloak, batetik, leku
konplexuetan zer-nolako baliabide eolikoak dauden balioztatzea da, eta,
bestetik, energia ekoizteko eta biltzeko, sarean integratzeko eta arautzesistemetako aurreikuspenak zein izango diren.
Gaur egun minieolikaren arloan ere ikertzen ari dira, eta saiakuntzak egiten
ari dira 65-100 kW-etik beherako makinekin. Horiek hiri inguruneetan jartzeko
diseinatuta daude.
Kalkuluen arabera, 2007. urtearen amaieran, instalazio fotovoltaikoen
potentzia instalatua 7,8 GW-ekoa zen. Horrek esan nahi du, gutxi gorabehera,
1,5 milioi etxek panel fotovoltaikoak teilatuan integratuta eta sare elektrikoari
konektatuta dituztela (sareari konektatutako sistema fotovoltaikoak gero eta
ugariagoak dira, eta gero eta urriagoak, berriz, sistema isolatuak). Sektore
fotovoltaikoa oso sektore dinamikoa bihurtu da eta espektatiba apartak
ditu. Aurreikusten denez, 2050. urtean energia elektrikoaren %6 eta %11
bitartean hornituko dute eguzki-energia fotovoltaikoak eta kontzentrazio
bidezko eguzki-energiak, erdibana.
Inbertsio handia egin beharra da sistema horiek zabaltzeko traba nagusia.
Gaur egun, instalazio fotovoltaikoaren %60 moduluaren kostua da. Baditu
aldeko gauzak ere: mantentze-kostu txikiak ditu, inbertsioaren %0,5
ingurukoak bakarrik.
Merkatu fotovoltaikoko sektore dinamikoena sareari konektatutako eta
eraikinetan integratutako instalazioen sektorea da. Gero eta eraikin gehiagotan
integratzen dira sistema fotovoltaikoak (Building Integrated Photovoltaics –BI
PV- Systems deritze) eta ohiko arkitektura-komunitatea hari erreparatzen
hasi zaio.
Espainian, 2007. urtearen amaieran sistema fotovoltaikoko 600 MW inguru
zeuden instalatuta, eta 2008. urtearen amaieran, berriz, 4.195 MW, 46.730
eguzki plantatan banatuta (Energiaren Batzorde Nazionalaren datuak dira).
Sektore fotovoltaikoak garapen teknologiko hauek ditu giltzarri:
•

Efizientzia handitzea, material gutxiago erabiltzea eta silizio-kristalaren
kostua murriztea.
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•

Geruza mehean oinarritutako sistemen efizientzia handitu eta bizitzadenbora luzatzea.

•

Hirugarren belaunaldiko sistema fotovoltaikoei ematen zaizkien berme
publikoak eta inbertsio pribatuak handitzea.

Biomasa energia berriztagarri moduan erabiltzeari dagokionez, energia
primarioaren kontsumoaren %10 hornitzen duela kalkulatzen da. Munduko
energia primarioaren ekoizpenean ekarpen handiena egiten duen energia
berriztagarria da, eta etorkizunerako potentzial handiena duena ere bada.

Energia hidroelektrikoa oso energia-mota malgua da eta horren bidez
sortzen da energia elektriko gehien. Eta energia elektrikoa sortzeko kostu
txikiena dutenetako bat, hain zuzen, zentral hidroelektriko handiak dira. Dena
den, zentral gehiago egiteko mugak daude: ingurumen-eskakizunak, jendea
beste leku batean kokatu beharrak dakartzan ondorioak eta leku eskasiak.
Ponpaketa-sistemen bidezko energia-ekoizpenaren potentzia 100 GW-ekoa
da munduan.

Europan, biomasa berokuntzarako edo energia elektrikoa sortzeko erabiltzen da,
bereziki. Europan, 2005. urtean sei mila tona inguru biomasa (pellet) kontsumitu
ziren, erdia inguru etxeetarako berokuntzarako, eta beste erdia, energia elektrikoa
ekoizteko (askotan, Combined Heat and Power deritzen plantetan, planta
txikietan, alegia). Austria, Belgika, Danimarka, Alemania, Italia, Herbehereak eta
Suedia dira pellet gehien kontsumitzen duten herrialde europarrak.
Bioerregaiak oso garrantzitsuak dira BEGen isurpenak murrizteko. Baina
badute erronka bat: iraunkortasunez ekoitzi behar dira (ekonomiarako,
gizarterako eta ingurumenerako iraunkorrak izateko moduan).
Bigarren belaunaldiko erregaiek lekua hartuko diete lehen belaunaldikoei, eta
isurpenak gutxitzen lagunduko dute, garraio astunean batez ere (errepideko,
itsasoko zein aireko garraioan). Dena dela, badago zailtasun bat horien
erabilera masiboa egiteko: nekazaritza azalera handia behar dute ekoizpen
iraunkor nahikoa egiteko, baina elikagaiak izateko segurtasuna eta ingurumen
oreka hautsi gabe egin behar da hori.
Tenperatura baxuko energia geotermikoa6 erabiltzen duten instalazioek
ia leku guztietan lurrarekin truke termikoa egiteko aukera ematen dute,
eta, horrez gain, faktore klimatologikoek ez dute asko baldintzatzen haien
errendimendua, ez, bederen, beste energia berriztagarri batzuengan adina.
Bero geotermikoaren aprobetxamenduaren erdia inguru bero-ponpen bidez
egiten da (berotze- zein hozte-sistemek erabiltzen dituzte). Munduan bi milioi
bero-ponpa baino gehiago daude zorupeari konektatuta. Europan, teknologia
horren merkatu nagusia familia bakarreko etxebizitzak dira. Sistema horren
bidez, energia-kontsumoa %70 arte murritz daiteke berokuntzarako erabiltzen
bada, eta %50 arte hozteko erabiltzen bada.

6

Iturri geotermikotik datorren energiak zenbait aplikazio ditu; horren ahalmen termikoa zenbatekoa den
erabilera bat edo beste izango du. Tenperatura altuko sistemak elektrizitatea sortzeko erabiltzen dira, eta
tenperatura baxuko iturri geotermikoa erabiltzen dutenak, berriz, zuzenean erabiltzen dira, berokuntzarako,
hozteko edo prozesu industrialetarako.
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NATURA-ONDAREA,
BIODIBERTSITATEA
ETA PAISAIAK
BABESTEKO
ESTRATEGIAK

A

raban Energia Berriztagarriak Sustatzeko eta Garatzeko Estrategiaren
lehentasuna, arestian aipatu denez, energia-mota horien ahalik
garapen onena lortzea da, ingurumen-iraunkortasunaren aldeko irizpide
aurreratuak jasoz, eta, betiere, energia-proiektuak eta gure lurraldeko natura
zaintzea bateragarri izan daitezen bermatzen dela ziurtatuta.
Munduko eta Europako testuinguruen baitan, eremu orokor horietako
zuzentarauak eta araudiak aintzat hartuta, eta erkidegoko bertako eta Estatuko
legediarekin bat etorriz, Arabako lurralde historikoak duela urte asko dauka
natura-ingurunea, biodibertsitatea eta paisaiak babesteko estrategia. Txosten
honetan, energia berriztagarriak bultzatzeko eta garatzeko proposatzen den
plangintza modu egokian baldintzatzeko balioko du estrategia horrek.

3.1

BIODIBERTSITATEA 					

Aurrez, klima-aldaketa ingurumen-arazo larria dela aipatu dugu, eta planeta
osoa mehatxatzen duela. Horri beste arazo larri bat erantsi behar zaio,
neurri eta garrantzi aldetik bestearen parekoa eta mundu osokoa hori
ere: biodibertsitatearen galera orokorra. Horrenbestez, nahitaez planetaren
biodibertsitatea kaltetu gabe bilatu behar dira berotze globalaren eragina
murrizteko irtenbideak.
Munduko ekosistemen %60 modu ez iraunkorrean ustiatzen da. Ugaztunen,
hegaztien eta anfibioen %30 galtzeko arriskuan dago, eta mehatxu hori are
larriagoa da klima-aldaketa azkartzen ari delako. Espezie, ekosistema eta
genetikaren biodibertsitateak eskaintzen digu gizakioi elikagaia, energia, ur
eta aire garbia, egurra eta farmakoak. Hori dela eta, osagai funtsezkoa da
biodibertsitatea giza espezieak biziraun ahal izateko.
Azken mendean, bizitzaren biodibertsitatea oso azkar desagertzen joan da
Lurrean, gizakia agertu aurreko garaietan baino 50 eta 1.000 bider artean
azkarrago. Nazio Batuen, Europar Batasunaren eta guregandik hurbilen daude
administrazioen ahalegina da biodibertsitate horren galera geldiaraztea.
Munduan biodibertsitatea galtzeko arrazoi nagusia da habitatak galtzea,
zatikatzea eta hondatzea, eta hainbat faktorek eragiten dute: klima-aldaketak,
lurzoru naturalen okupazio eta zigilatzeak, sistema naturalak hondatzeak eta
aldatzeak, espezie aloktonoen inbasioak, baliabideak modu ez iraunkorrean
ustiatzeak eta kutsadurak, esaterako.

Garapen eta ongizate kolektiboaren aldetik aurrera egitea, naturako baliabideak
zentzuz erabilita, horra mundu mailako erronka handietako bat biodibertsitatea
babesteko ikuspegitik.
Arabak biodibertsitatea babestearen alde egin du.
Araban habitat eta fauna- eta flora-espezie ugari dago. Tokian-tokian eta
eskualdean, gure lurraldeak erantzukizun ukaezina du eta, horregatik, apustu
handia egin du biodibertsitatea babesteko erronkaren alde.
Arabako baso, mendi, landazabal eta soro, ibai eta hezegune, harkaitz eta
haitzulo, parke eta lorategietan bertako hainbat espezie bizi da: arrainen
13 espezie, anfibioenak 15, narrastienak 20, hegaztienak 154tik gora,
ugaztunenak 60, 2.000tik gora landare-espezie eta animalia ornogabeen
15.000 espezie gutxienez.
Ekosistemen eta paisaien konbinazioa oso anitza da eta horrek halabeharrez
aberasten du biodibertsitate globala. Modu eraginkorrean babestu beharrekoa
da, hortaz, aniztasun hori. Horren ondorioz, Arabak natura- eta paisaiaondarea babestu behar du eta nahi du, eta, alde horretatik, urteak dira
natura-ingurunea, biodibertsitatea eta paisaiak babestearen aldeko estrategia
bultzatzen duela.
Nolanahi dela ere, nazioarteko erakundeen eskakizuna da lurraldearen
ekologia- eta paisaia-balioak babestea, eta, alde horretatik, Europar
Batasuneko estatu kideek, eta, espainiar estatuaren kasuan, autonomiaerkidegoek beren gain hartu dute betekizun hori.
Horren ondorioz, Araban energia berriztagarriak sustatzeko landutako
plangintzak eta horri loturiko ekintza-planak nahitaez koherentzia gorde
behar du ingurumena babesteko Europatik, estatutik eta autonomiaerkidegotik bertatik etorritako estrategia, arau eta figurekin. Eta bereziki
natura-ingurunea, biodibertsitatea eta paisaiak babesteko Araban garatzen
ari den estrategiarekin izan behar du koherente.
Azaldutako guztia dela eta, hurrengo ataletan egoki iritzi diogu estrategiaren
lerro nagusiak azaltzeari. Natura-ondasuna babeste aldera, gure lurraldea
apustu tinkoa ari da egiten estrategia horren alde. Hala, lurraldearen
ingurumena babesteko figurak munduko, Europako, estatuko eta erkidegoko
testuinguruetan zer funtsezko oinarritan finkatzen diren jasoko dugu labur-
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labur. Ekologia eta paisaia aldetik kalteberak eta garrantzi handikoak direlako
babesturik daude eremu horiek; hain zuzen, Araban Energia Berriztagarriak
Sustatu eta Garatzeko Ekintza-plana zein lekutan gauzatu hautatzeko eta
irtenbideak bilatzeko mugarri egokiak izango dira eremu babestu horiek.
3.1.1 MUNDUKO TESTUINGURUA
Lurreko biodibertsitatea, planetan bizi diren espezie guztien multzoa, lau
mila milioi urteko garapenaren emaitza da. Ezin da izaki bizidunen espezie
edo populazio bakar bat desagertu beste izaki bizidunei eta ingurumenari
kalterik egin gabe.
Nazio Batuek Rio de Janeiron 1992an eginiko Lurraren Gailurra.
Ingurumena babesteko azken aldiko mugarri nagusienen artean
nabarmentzekoa da bereziki 1992an Rio de Janeiron egin zen Lurraren
Gailurra. Muga garrantzitsua ezarri zuen munduan eta harrezkero ingurumena
babesteko politiken aldeko apustua askoz nabarmenagoa da. Gailurrean,
etorkizunean biodibertsitatearen babesa eta giza garapena bateratzeko
beharra onartu zen, mundu osoko beharra. Rio de Janeiron parte hartu zuten
herrialdeek onartu zuten biodibertsitatea mehatxaturik dagoela; eta habitat
naturalen hondaketa eta kutsadura eta espezie eta ekosistemen gaineko
ustiapena direla mehatxu nagusiak. Eta, zehazki, gizarte-garapeneko politiken
eta sistema ekonomikoen bidetik datorrela ustiapen hori; izan ere, politika
eta sistema horiek gehienak ez dira gai ekosistema eta espezie horien balio,
onura eta etorkizunera begirako potentzialtasunaz jabetzeko.
Rioko gailurrean parte hartu zuten herrialdeek akordio hauek hitzartu zituzten:
1. Biodibertsitatea babestea herrialde eta erakunde guztien erantzukizuna da.
2. 	Biodibertsitatea babesteko, beharrezkoa da mundu osoan gizarte eta
ekonomia aldetik garapen-ereduak eta jokabideak errotik aldatzea.
3. 	Biodibertsitatea babesteko, gainera, beharrezkoa da ekosistemen
osotasuna eta haien babesa errespetatzea.
4. 	Gizarteko talde guztiek, gobernu eta enpresa guztiek erantzule izan
behar dute eta beren teknologien eta ekintzen bidez biologia- eta
kultura-aniztasunaren gain eragindako kalte sozial eta ekologikoen
ardura hartu behar dute.

3.1.2 EUROPAKO TESTUINGURUA: EUROPAREN KONPROMISOA BIOLOGIA
ANIZTASUNA BABESTEKO
Herrialde garatuetan hainbat arrazoi dela medio galdu da natura-ondarea
eta biodibertsitatea; lurzoruak okupatzea eta artifizialtzea eta habitatak
zatikatzea da arrazoi nagusietako bat, bereziki Europan.
Europako inguru askotan, mendilerroak eta gailurrak libre izan dira orain arte
okupazio eta eraldaketa orokorreko prozesu horietatik, eta, horrenbestez,
berezko naturaren eta biodibertsitatearen gordailu nagusiak dira mendi eta
gailur horiek. Erreserba-leku diren aldetik mendiguneek duten balioa bereziki
nabarmena da gure autonomia-erkidegoan, lurraldearen artifizialtzea oso
handia da baita. Hobekien zaindutako mendi-eremu horiek biodibertsitatearen
gordailu dira eta, horrenbestez, Araban, energia berriztagarriak sustatzeko
estrategia eta horri loturiko ekintza-plana aurrera eramateko muga izan behar
dute mendigune horiek; hala, produkzio-zentralak eremu gizartiatuagoetan eta
kontsumo-guneetatik hurbilagokoetan kokatzeko ahalegina egin behar da.

1. argazkia: Errepide-sarea Arabako Lautadan.

Habitatak zatikatzea eta biodibertsitatea galtzea arazo larriagoa da Europan
beste kontinenteetan baino. Hori dela eta, Europako Batzordeak egoera hori
lehengora itzultzeko konpromisoa hartu du Bruselako Adierazpenaren bidez.
2006ko maiatzaren 22koa da adierazpen hori.
Batzordeak dituen datuen arabera, berezko naturaren eta biodibertsitatearen
galera oso larria da Europan, eta Euskadi ez da salbuespena:
• 	 1950eko hamarkadatik, Europako hezeguneen erdia baino gehiago
galdu du.
• 	 Europako bertako hainbat espezie galtzeko arriskuan dago:
ugaztunen %42, hegaztien %43, tximeleten %45, anfibioen %30,
narrastien %45 eta ur gezako arrainen %52.
• 	 Europan, desagertzeko arriskuan daude 800 landare-espezie, eta
aintzat hartu behar da horrek zer galera ekarriko lukeen genetikaaniztasunaren aldetik.
• 	 Euskadin 150 flora-taxonetik gora daude mehatxatuta, eta ornodunen
faunako 145 espezie eta horietatik 42 oso mehatxu larrian, gainera.
2. argazkia: Arabako mendilerroetako bat: Iturrietako mendiak.
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Natura-ingurunea babesteko, beharrezkoak dira politika aktiboak; ekosistemak
eta espezieak babesteko neurri bereziak ezarriko dituzten politikak. Alde
horretatik, hainbat aurrerapauso eman dira Europan hamarkada batzuetatik
hona: Batasuneko estatu kideei politika eraginkorrak ezartzeko eskatzen zaie,
eta neurrien artean, eremu babestuak mugatzeko presatzen zaie. Nolanahi ere,
azken urteetan ari da agerian geratzen zein premiazkoa den espezieak eta
habitatak babesteko naturagune horietan kudeaketa-plan kontserbazionistak
onartzea, eta zein garrantzitsua den ingurumena babesteko eta lehengoratzeko
neurri eraginkorrak onartzea eta gauzatzea.
3.1.3 BIODIBERTSITATERAKO BABES BEREZIKO GUNEAK.
Basa Hegaztiak Babesteari buruzko Europako Zuzentaraua (79/409/EEE)

1. irudia: Hegaztientzako Babes Bereziko Guneak (HBBG) Euskal Autonomia Erkidegoan.

Zuzentarau hori oinarri hartuta, Hegaztientzako Babes Bereziko Guneak
(HBBG) izendatu dira Europan. Zuzentaraua berari ere “Hegaztiak” izena
eman zaio. Europako erakundeek bultzatzen dute kontinentean egoera
basatian bizi diren hegazti-espezie guztiak babeste aldera beharrezko diren
ekintzak burutzeko eta neurriak hartzeko.
Lehentasuntzat jotzen da hegazti-espezie guztiak babesteko nahitaezkoa
dela behar besteko habitat-azalera kontserbatzea eta lehengoratzea. Neurri
berezien bidez babestu behar dira mehatxupean dauden espezieak, egoera
zailean daudenak edo ezohikoak diren espezieak, bai eta haien habitatak,
biotopoak eta migrazio-bideak.
Habitat Naturalak eta Basa Flora eta Fauna Babesteari buruzko Europako
Zuzentaraua (92/43/EEE)
“Habitatak” deritzon Zuzentaraua da oinarria Garrantzi Komunitarioko Lekuak
(GKL) izendatzeko. Zuzentarau horren helburua da biodibertsitatearen
iraupena bermatzea, Europako lurraldean habitat naturalak eta basa flora
eta fauna babestuta.
Batasuneko estatu kideentzat betebehar gisa ezartzen da Europan
mehatxupean dauden animalia- eta landare-espezieak eta haien funtsezko
habitatak babesteko beharrezko neurriak hartzea.
Europako Ekologia Sarea: GKLak + HBBGak

2. irudia: Garrantzi Komunitarioko Lekuak (GKL) Euskal Autonomia Erkidegoan.

HBBG eta GKL espazioek, osotasunean, “Natura 2000” Europako Ekologia
Sarea eratzen dute, gune babestuen Europa mailako sare bat.

Araban, hauek osatzen dute Natura 2000 Europako Sarea:
•

Hegaztientzako Babes Bereziko 4 Gunek

•

Garrantzi Komunitarioko 25 Lekuk

Gune Babestu horiek muga zehatzak dituzte eta Europako Batzordeak
2004ko abenduaren 7an eta 2008ko uztailaren 19an hartutako erabakietan
onartuta daude.
Natura 2000 Europako Ekologia Sarean jaso dira, bai GKL gisa eta bai
HBBG gisa, Nazioarteko Garrantzia duten Ramsar Hezegune guztiak, Biotopo
Babestu guztiak eta Arabako lurralde historikoko Parke Natural guztiak.
Natura 2000 Sareak Araban ezarritako babes-eremuak 79.936 ha hartzen
ditu, probintziako azaleraren %26,4.
Kontserbazio Bereziko Eremuak: “KBE”-ak, beste aurrerapauso bat naturaeremuak modu eraginkorrean babesteko
Natura 2000 Sarea zein gunek osatuko duten izendatuta, EAEk, ingurumenarloko plangintzaren baitan, bere gain hartu du gune horiek Kontserbazio
Bereziko Eremu (KBE) izendatzea, bai eta KBE eremu bakoitzerako kudeaketaplanak onartzea ere. Plan horietan eremu horietako natura-balioak eta
funtsezko ekologia-prozesuak bermatzeko neurri zehatzak jaso behar dira.
Eremu horietarako kudeaketa-planek bermatu egin beharko dute bertako
habitatak eta basa-fauna eta florako espezieak kontserbatzen direla, bai eta
toki horietako paisaiak kontserbatzen direla ere. Estatu kideek, eta estatu
horietako autonomia-erkidegoek eta eskualdeek prebentzio-neurriak hartzeko
eta betearazteko obligazioa dute, KBEko espezie eta habitat jakin horiek ez
hondatzeko eta alteratzeko; alegia, kontserbatu beharreko leku bakoitza KBE
izendatzea eragin zuten espezie eta habitat jakin horiek ez galtzeko.
Babesa, Natura 2000 Sarean
“Natura 2000 Sarea” eremuak babestuta daude gune horietako habitat
eta espezien aldaketa eta hondatzea ekar dezaketen proiektu eta ekintzen
aurrean. Europako Zuzentarauek eta Espainiako legediak ezartzen dute
babes hori, ondoren aipatutako artikulu hauen bidez:
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Europako Zuzentarauak: 92/43/EEE Zuzentaraua, Habitat naturalak eta basa
fauna eta flora kontserbatzeari buruzkoa. 79/409/EEE Zuzentaraua, Basa
Hegaztiak Kontserbatzeari buruzkoa.

eta, azkenik, informazio-maila eta gizartearen kontzientziazioa zabaltzea
eta areagotzea bi arazo larri hauen gainean: biodibertsitatearen galera
eta klima-aldaketaren ondorioak.”

• 79/409/EEE Zuzentarauko 3, 4 eta 5. artikuluak

(Arabako Foro Aldundiko Diputatu Kontseiluaren Erabakia, 375 zk.,
2008ko ekainaren 10ekoa).

• 92/43/EEE Zuzentarauko 2, 3, 4, 5 eta 6. artikuluak

Abenduaren 13ko 42/2007 Legea, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari
buruzkoa. - III. kapitulua (41 eta 47 arteko artikuluak): “Natura 2000 Sarea
Gune babestuak”.
Horrenbestez, Europan indarrean den araudian ezarritako betekizunak aintzat
hartuta, onartutako politika, plan eta proiektuek muga hori izango dute:
“Natura 2000” Europako Ekologia Sarea osatzen duten naturaguneak eta
gune horietako habitatak eta espezieak kontserbatzea.
Europar Batasunaren ingurumen arloko Seigarren Ekintza-plana. Ekintzaplana Biodibertsitatearen gaian (2006
Programa horren bidez, agerian geratzen da Europan zein arazo larria
den biodibertsitatearen galera orokorra, eta estatu kideei premiatzen zaie
berehala neurriak eta ekintzak abia ditzatela galera hori geldiarazteko.
Helburu horrekin, epe jakin baterako gidalerro eta helburuak ezartzen dira.
Natura 2000 Sarea mugatzea eta modu eraginkorrean babestea eta espezieak
berreskuratzeko ekintza-plan zehatzak onartzea, bi oinarri nagusi horien
gainean finkatzen da Europako Ekintza-plana Biodibertsitatearen gaian.
Europako Batzordeak 2010era begira ezarritako helburua da biodibertsitatearen
galera geldiaraztea habitatak eta sistema naturalak lehengoratzeko ekintza
zehatzen bidez. “Count Down 2010-2010 Atzerako Kontaketa” deritzon
ekimenaren bitartez gauzatu da helburu hori.
Arabako Foru Aldundiak ondo daki zein garrantzitsua den Arabako lurraldeko
biodibertsitatea babestea, natura-ondare komun eta unibertsal gisa, eta
erantzukizun horren jakitun, bat egin zuen “2010 Atzerako Kontaketa”
ekimenarekin, konpromiso hauek bere gain hartuta:

“Plangintza- eta ordenamendu-prozesuetan biodibertsitatearen
parametroa aintzat hartzea; ingurumen-inpaktuen ebaluazio-prozedura
guztietan biodibertsitatearen gaineko eragina ere jasotzea; habitatak eta
espezieak kontserbatzeko eta hobetzeko proiektuetan aurrera egitea;

Aurreko guztiarekin koherente izanik, Arabako Natura 2000 Sarea faktore
baldintzatzaile izango da Energia Berriztagarriak Sustatu eta Garatzeko
Estrategia honetan, eta, hain zuzen, energia berriztagarria sortzeko produkziozentralak non kokatu baldintzatuko du. Batez ere inpaktu handieneko plantak
ezartzeko, Natura 2000 Sarea erabat baztertu beharreko eremua da. Azken
urteotan gai horren gaineko legedia eta ordenamendua garatu duten beste
autonomia-erkidegoetan ere halaxe araututa dago. Horrela, zentral horiek
ekologia eta paisaia aldetik balio gutxiago duten eremuetan kokatzea
lehenetsiko da.
3. irudia: Natura 2000 Sarea Araban.

3.1.4 AUTONOMIA ERKIDEGOAREN TESTUINGURUKO EKIMENAK
Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategia (2002-2020). Eusko
Jaurlaritzaren Kontseiluaren erabakia, 2002ko martxoaren 4koa
Euskadin lurraldearen aldaketa eta okupazioa nabarmena izan da azken
urteotan, asko garatu direlako azpiegiturak, hirigintza eta zerbitzuak:
komunikazio-bide handiak (Abiadura Handiko Trena, autopista berriak, lehengo
errepideen bikoizteak…), industrialdeen garapena, hiriguneen zabaltzea,
etab. Eta hirigintza eta azpiegitura aldetik izan den garapen esponentzial
horri beste arazo batzuk gehitu behar zaizkio: kutsadura, habitatak aldatzea
eta hondatzea, espezie exotikoak sartzea… Horren guztiaren eraginez, gure
erkidegoan ere Europan aniztasun biologikoaren galera orokorrari lotuta
dituzten arazo berberak ditugu.
Horren jakitun, 2002ko ekainaz geroztik, Euskal Autonomia Erkidegoko
lurralde- eta sektore-antolamenduaren eta garapen-politiken betekizuna da
Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategiarekin bateragarri izatea.
Energia-plangintza zehazterakoan, jabetu behar dugu ingurumen-arazo hori hor
dagoela eta Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak onartutako ingurumen-estrategian
jasotako helburuak betetzeko aurrerapausoak ematea premiazkoa dela.

19

20

3. Kapitulua
NATURA-ONDAREA, BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIAK
BABESTEKO ESTRATEGIAK

Euskal Ingurumen Estrategiaren 3. Helburua: Natura eta Biodibertsitatea
babestea, “sustatu beharreko balio aparta”..
3. Helburuaren xede nagusia hau da:

“EAEn aniztasun biologikoa eta sistema naturalen erabilpen iraunkorra
sendotzea, bai eta paisaien aniztasuna ere, aintzat harturik giza
ingurunearentzat osagai funtsezkoa dela, natura eta kultura aldetik ondare
komunaren adierazpena, eta lurralde bakoitzaren identitatearen oinarria”.
Helburu nagusi hori helburu zehatzago hauetan mamitzen da:
1. Helburua: Ekosistemak, espezieak eta paisaia babestea.
• Mehatxuak nabarmen murriztea funtseko prozesu ekologikoei
eta ekosistemen garapen-potentzialtasunari eusteko.
• Ekosistema naturalak eta erdi-naturalak indartzea, bai eta
ekosistema eta espezie bereziak ere.
4. irudia: Interes Bereziko Eremuak Espezie Mehatxatuen Kudeaketa Planen arabera.

• Lurraldearen paisaia-baliabideen babesa sustatzea, paisaia
berezien eta kalitate eta berezkotasun aldetik garrantzitsuak
diren paisaien kontserbazioa bultzatuz bereziki.

3.1.5 MEHATXATUTAKO FAUNA ETA FLORA ESPEZIEEN BABESA ARABAN
Naturaren kontserbazioaren alorreko legedian (16/94 Legea, ekainaren
30ekoa, Euskadiko Naturaren Kontserbazioari buruzkoa) ezartzen denez,
neurri espezifikoak hartu behar dira fauna- eta flora-espezie mehatxatuak
kontserbatzeko babes-. Ildo berean, mehatxupean katalogatuta dauden fauna
eta flora espezieak kudeatzeko planak landu eta onartu dira. Plan horietan
jasotako erabakiak bete beharrekoak dira lurralde historikoan onartuko den
beste edozein plan, programa eta proiektutan. Beraz, baldintza hori ere kontuan
hartu beharko da energia berriztagarrien plantak non kokatu hautatzerakoan.
Espezie mehatxatuen kudeaketa-planetan Interes Bereziko Eremuak zehazten
dira katalogatutako espezieentzat; eremu horietan ingurumena babesteko
neurri bereziak hartu behar dira populazio babestuetan eta haien habitatetan
aldaketarik ez gertatzeko. Plan horietan, orobat, habitatak lehengoratzeko
eta hobetzeko ekintzak ere jasotzen dira.
Arabako Interes Bereziko Eremu ia guztiak Natura 2000 Sarea guneetan daude.
Espezie Mehatxatuen Kudeaketa Plan hauek daude indarrean Araban,
bakoitza dagokion Foru Aginduaren bidez onartua:
•

Uhalde-enara (Kaltebera gisa katalogatua).

•

Bonelli-arranoa (Galtzeko arriskuan).

lehengoratzea, baita paisaiak ere.

•

Ibai-kabuxa (Galtzeko arriskuan).

3. Helburua: Biodibertsitateari buruz ikertzea eta sentikortzea.

•

Bisoi europarra (Galtzeko arriskuan).

•

Igaraba (Galtzeko arriskuan).

•

Iparraldeko Katxoa (Galtzeko arriskuan).

•

Mazkar arantzaduna (Galtzeko arriskuan).

2. Helburua: Ekosistemak eta espezieak beren berezko ingurunean

2009-2014 aldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Biodibertsitatearen
Estrategia
Lau helburu nagusi planteatzen ditu:
• Biodibertsitaterako garrantzitsuak diren guneak babestea eta hobetzea.
• Biodibertsitatea babesguneetatik haratago babestea eta berritzea.
• Biodibertsitatea lurraldearen eta sektoreen antolamenduan integratzea.
• Erabakiak hartzeko ezagutza zientifikorik onena edukitzea.

3.1.6 NAZIOARTEKO GARRANTZIA DUTEN “RAMSAR” HEZEGUNE GISA
KATALOGATUAK: ANIZTASUN BIOLOGIKO ABERATSEKO GUNEAK
Hezeguneak oso gune bereziak dira: klima, lurzoru eta hezetasun aldetik
elementu eta baldintza oso jakinak biltzen dira leku horietan, eta, horren
ondorioz, habitat eta biotopo oso berezi eta anitzak dira. Horrez gain, paisaia
aldetik balio handikoak dira, eta herritarrek gero eta gehiago estimatzen
dituzte. Gainera, eremu kalteberak dira, betidanik gizakiaren erabilpenen eta
jardueren mehatxupean egon direlako. Hori dela eta, asko desagertuta daude
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gaur egun eta beste asko nabarmen murriztuta hedaduraren eta ekologiafuntzionaltasunaren aldetik.
Munduko zein Europako erakundeek hamarkada batzuk daramatzate
ekosistema horiek galtzeari buruzko larritasuna zabaltzen, bai eta horrek
dakarren biodibertsitatearen galerari buruzko kezka zabaltzen ere.
Ramsar Hitzarmena, Nazioarteko Garrantzia duten Hezeguneei buruzkoa
(1971):
Hitzarmen global horrek hezeguneak babestea du xede. Hain zuzen, helburua
da “hezeguneen eta uretako hegaztien kontserbazioa sustatzea, horretarako
natura-erreserbak sortuta, eta eremu eta espezie horiek zaintzeko neurri
egokiak bultzatzea”.
Arabako lurralde historikoan Nazioarteko Garrantzia kalifikazioa hezegune
hauek daukate:
•

Uribarri-Gamboako urtegiaren adarrak.

•

Gesaltza Añana eta Caicedo-Yuso-Arreo lakua.

•

Salburuako aintzirak.

•

Guardiako aintzirak

3.2

PAISAIAREN BEHARREZKO			
BABESA

Azken urteetan, Europako erakundeetatik betiko paisaiak eta kalitatekoak
katalogatzeko eta kontserbatzeko politika aktiboak egiteko eskatzen zaie
estatuetako eta tokiko gobernuei, paisaia horiek modu eraginkorrean babestu
ahal izan daitezen.
Alde horretatik, Arabak bi erronka nagusi izan behar ditu paisaiak
babesteko politikan. Lehena, arau-, lege-, hezkuntza- eta kudeaketa-alorreko
mekanismoen bidez paisaia horiek babesteko eta kontserbatzeko bidean
aurrera egitea. Bigarren erronka da Arabako paisaiak balioestea eta ondasun
bihurtzea. Haien funtzionaltasuna eta gizartearentzat eta ekonomiarako duten
garrantzia ezagutaraziz lortuko da hori.

Paisaia bereziak eta apartak oso baliotsuak dira: kultura-ondare neurtezinak
dira, eta balio handia dute estetikaren, historiaren, identitatearen,
ekoizpenaren, gizartearen eta ekonomiaren aldetik. Hori dela eta, Arabak
baliatu egin behar du ondasun hori guztia. Horrenbestez, paisaia baliotsuenak
babesteak ere muga eta baldintza izan behar du energia berriztagarriak
sustatu eta garatzeko ezinbesteko estrategiak garatzeko ere.
Horren ondorioz, energia berriztagarrien inpaktu handieneko produkziozentralak zein lekutan kokatu hautatzerakoan lurraldearen paisaia-baliabideen
babesa ere oso aintzat hartu beharreko alderdia izango da, ingurumena
osatzen duten beste elementuen babesaren parekoa. Energia berriztagarrien
plangintza horretan, Arabako paisaia bereziak eta apartak babesteak faktore
erabakigarria izan behar du.
Ondoren, paisaia babesteko eta katalogatzeko oinarrian zein araudi dagoen
azalduko dugu, bai eta Europar Batasunean, Espainian eta lurralde historikoan
gauzatzen ari diren neurriak eta ekimenak zertan diren ere.
Paisaiaren Europako Hitzarmena.
Europan Hitzarmen hori onartzea, indarrean jartzea eta berrestea mugarri
funtsezkoa izan zen kontinenteko paisaiak balioesteko eta babesteko. Hitzarmen
horretatik abiatuta, Europako Batzordeak eskatzen die gobernu guztiei paisaia
oso aintzat hartzeko politikak, planak, programak eta proiektuak lantzerakoan.
Azken hamarkadetan, ingurunearen okupazioa, eraldaketa eta hondatzea
erabatekoa izan da, eta, hori dela medio, premiaz eskatu zaie administrazioei
kalitate estetiko handieneko eremuak katalogatzeko eta beharrezko legeak
onartzeko eremu horien babesa lortze aldera.
Europako Batzordeko Ministroen Kontseiluak onartu zuen hitzarmen hori,
Florentzian, 2000. urtean, eta 2005eko martxoan sartu zen indarrean. Espainiak,
berriz, 2007ko azaroan berretsi zuen akordioa.
Artikuluen artean, hauek nabarmendu ditugu:
3. artikulua. Helburua: paisaien babesa, kudeaketa eta antolamendua
sustatzea.
5. artikulua.

Eskumena duten Administrazioek paisaien alorrean haiek
babestu, kudeatu eta antolatzea helburu duten politikak
zehaztu eta aplikatu behar dituzte.

3. argazkia: Arkamu mendilerroa.
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3. Kapitulua
NATURA-ONDAREA, BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIAK
BABESTEKO ESTRATEGIAK

6. artikulua.

Konpromisoak: Katalogatutako paisaien kalitatea babestea
helburu duten esku-hartze tresnak ezartzea.

Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legea
Lege horrek Gune Babestuen kategorian hartzen ditu aintzat eta jasotzen ditu
Paisaia Katalogatuak, eta kontserbazio-helburuen artean hauek aipatzen ditu:
paisaia horiek bereizten dituzten aparteko balioak babestea eta naturaren eta
kulturaren artean interakzio harmoniatsua zaintzea.
34.3 artikuluan honela aipatzen da: “Paisaia Babestuetan eremu horien
berezko balioak eta baliabideak zaintzen laguntzen duten betiko jarduerei
eusteko ahalegina egingo da.”
Araban Berezi eta Aparta gisa katalogatutako paisaia babestuak.

5. irudia: Arabako Lurralde Historikoko Paisaia Aparten (berdez) eta Berezien (fuksziaz)

Arabako Paisaia Naturalek aldatu gabe iraun dute gehienek duela hamarkada
batzuetara arte, baina azken aldian nabarmen aldatzen ari dira edota
ingurunearen eta inguruaren okupazio handia eta hondatze bisuala sortzen
duten ekintzen mehatxupean daude (logistika-plataformak, errepide eta
trenbideak, industria- eta etxebizitza-hedapenak, etab.). Hala, Europako
gainerako herrialdeetan egin duten moduan, lehentasunezkoa da kalitateko
paisaiak katalogatzea eta babestea, etorriko diren garapenek aintzat har
dezaten alternatibak aztertzerakoan kalitate bereziko eremu horien gain
paisaia aldetik zer eragin sortuko den, eta ikusmen aldetik eragin gutxien
izango duten irtenbideak hauta ditzaten.
Arabako paisaien katalogazioa eta babesa koherentea da Paisaiaren Europako
Hitzarmenarekin eta 2002-2020 Garapen Iraunkorreko Euskal Ingurumen
Estrategiak berariaz ezarritako helburuetako bat zuzen-zuzenean betetzen du.

Arabako lurralde historikoko Paisaia Berezi eta Aparten katalogoak ere modu
egokian baldintzatuko du Energia Berriztagarriak Sustatu eta Bultzatzeko
Estrategia. Eta izan ere, dohain estetiko nabarmeneko eremu horien
babesarekin bateragarria den ekintza-plan bat ezartzen du estrategiak.

3.3

EKOLOGIA ETA PAISAIA ALDETIK LOTURA		
EGOTEAREN GARRANTZIA

Kalitateko eremu naturalak zuzenean okupatzeak eta aldatzeak habitat eta
biotopo batzuk behin betiko galtzea eragin du kasu askotan, eta horrez
gain, eremu horien zatiketa ere sortzen du. Eremuen zatiketak modu larrian
eragiten du ekosistemen funtzionamenduan, basa-faunaren eta -floraren
berezko joan-etorriak aldatzen dituelako.
Naturagune babestuak iragazkorrak ez diren oztopoz isolatuta daudenean,
ezin da bermatu funtsezko prozesu ekologikoen iraupena eta, horrenbestez,
epe ertain-luzera bidera ezina gertatzen da eremu horretako biodibertsitatea
kontserbatzea. Irtenbiderik hartu ezean, gune horien ingurumen-balioak galdu
egingo dira pixkanaka, nahitaez.
Gizakiak eremu horien lotura ekologikoan egiten duen inpaktua da ondorio
garrantzitsuenetako bat. Inpaktu hori dela medio, biodibertsitatearen galera oso
larria izaten ari da Europan. Hala da, zientzialarien komunitateak nabarmendu
duenez, habitat naturalen eta basa-fauna eta -floraren zatiketa-prozesua da
lehenbiziko arrazoia herrialde industrializatuetan biodibertsitatea galtzeko.

Erabakiak 62 paisaia nabarmen jasotzen ditu, eta, guztira 173.584 hektareako
azalera hartzen dute (Arabako lurraldearen %57).

Europan “Natura 2000” Sarearen alde egindako apustuak helburu hori du:
eremu horiek babestea eta eremu horien arteko lotura eta joan-etorri egokia
lortzea, sare funtzionala izan dadin, komunikazio ekologikoko pasabide
eta korridore ondo zainduak dituena. Alde horretatik, Ekologia eta Paisaia
Aniztasunaren aldeko Europako herrialdeen Estrategia onartu zuen Europako
Batzordeak 1995ean. Modu berean, beste ekimen batzuk ere onartu dira
Europan, Naturaren Kontserbaziorako Munduko Batasunaren babesean onartu
ere, kontinenteko mendiko korridore handien lotura ekologikoa lortzeko.

Paisaia horien %48,35ek jada badu legezko beste babes-motaren bat (Parke
Naturalak, Natura Sarea, Biotopo Babestuak) eta %71 erabilpen publikoko
mendietan kokaturik dago.

Berriki baita ere, Europar Batasunak eskatuta, espainiar estatuan legeak
egiten hasi dira habitat naturalak zatikatzea eragozteko eta ekosistemen
funtzionamendua bermatzeko, paisaia-irizpideak aintzat hartuta, aldi berean.

Arabako lurralde historikoko Paisaia Berezi eta Aparten Katalogoa onartzen
duen erabakia, Diputatuen Kontseiluak 829 zenbakiarekin 2005eko irailaren
27an onartua.
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Arabako lurralde historikoa indar eta ahalegin handia egiten ari da benetako
Ekologia Sare Funtzionala sortzeko, Europatik ezarritako irizpide orokorrekin
bat eginez. Alde horretatik, Arabako Foru Aldundiak bat egin zuen Europa
Hegoaldeko Mendi Korridore Handiko Lotura Ekologikoaren Ekimenarekin,
Ekologia Sare Funtzionala babesteko konpromisoa bere gain hartuta
(Diputatuen Kontseiluaren 2006ko urriaren 24ko Erabakia, 920 zenbakikoa).
Korridore ekologikoen Arabako sareak 80.000 hektareako babes-eremua
hartzen du, lurraldearen %29. Hedadura horretatik %20 nekazaritzainguruneak dira eta %67 Natura 2000 Sarean eta Paisaia Berezi eta Aparten
Katalogoan sartutako inguruneak.
Lotura ekologikoaren gaian dagoen funtsezko legedia, horri loturiko
nazioarteko estrategiak eta ekimenak eta, orobat, bide horretan AFAren
parte-hartzea eta konpromisoa azalduko ditugu ondoren.
Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legea
Lege horrek dio lurralde eta sektoreen antolakundean korridore ekologikoak
aintzat hartzea funtsezkoa dela epe ertainera eta luzera natura gune
babestuak eta biodibertsitatea kontserbatzeko.
Lege horren helburuak dira gaur egungo zatikatze- eta artifizialtze-prozesuak
gelditzea eta lurraldearen iragazkortasun biologikoa bermatuko duten
lurralde-antolamendu ereduak bultzatzea.
Zehazki, legearen 20. artikuluak dio administrazio publikoek mendiguneak
babesteko ildoak ezarri eta sustatuko dituztela, paisaia, hidrologia eta
ingurumenaren aldetik mendigune horiek dituzten balioak aintzat hartuta,
babestutzat izendatutako eremuen artean korridore ekologikoaren lana
egin dezaten.

Ekologia Sare Funtzionalak.
Natura-ondarea kontserbatzeko estrategietan, nazioarteko adostasunarekin
bat eginez, aintzat hartu behar da gune babestuen lotura ekologikoa eta
paisaiarena, prozesu eta harreman ekologikoen jarraitutasuna bermatzeko eta,
horrela, epe ertainera eta luzera prozesu horien iraunkortasunari eusteko.
Arabako lurralde historikoko Ekologia Sare Funtzionalak beste egitura bat
gehitzen du gaur egungo naturagune babestuen sisteman (HBBGak, GKLak,
Parke Naturalak, Biotopo Babestuak, Ramsar Hezeguneak, etab.): Lotune
Ekologikoen sarea, hain zuzen. Lotune horiek gune babestuen lotura ekologikoa
bermatzen dute, batetik, eta prozesu ekologikoei eustea, bestetik.
Ekosistemen loturaz gain, aintzat hartu behar da paisaia apartenen eta
bereziak jarraituak hautematen eta ikusten direla.

6. irudia: Arabako Ekologia Sare Funtzionala

Ekologia eta Paisaia Aniztasunaren aldeko Europako herrialdeen Estrategia.
(Europako Batzordea, 1995).
Estrategia horrek 2001-2006 Ekintza-planean jasotzen du Europako estatuen
artean ondo lotutako Ekologia Sarea sustatzeko konpromisoa. Horretarako,
paisaiak, ekosistemak, habitatak eta espezieak hobetzen eta lehengoratzen
lagunduko duten ekintzak sustatuko ditu.
Europa Hegoaldeko Mendi Korridore Handiko Lotura Ekologikoaren Ekimena.
Arabako Foru Aldundiak bat egin zuen Europa Hegoaldeko Mendi Korridore
Handiko Lotura Ekologikoaren Ekimenarekin, 2006ko urrian Diputatuen
Kontseiluak hartutako erabakiaren bidez. Naturaren Munduko Batasunak
babesten du ekimen hori. Hegoaldeko korridoreak, berriz, Kantabriar
mendikatea, Pirinioak, Frantziako Erdialdeko Mendigunea eta Mendebaldeko
Alpeak lotzen ditu.

Honela dio 46. artikuluak: “Natura 2000 Sarearen koherentzia ekologikoa
eta lotura hobetze aldera, autonomia-erkidegoek hainbat neurri hartuko
dituzte beren ingurumen eta lurralde-antolamendu politiken baitan; hala,
korridore ekologikoen kontserbazioa sustatuko dute, eta, orobat, paisaia eta
lurralde-eremu aldetik basa-fauna eta -flora populazioen arteko migraziorako,
banaketa geografikorako eta elkartruke genetikorako funtsezkoak edo
garrantzi handikoak diren elementuen kudeaketa ere bultzatuko dute”.
7. irudia: Arabaren inbrikazioa Europako Korridore Ekologikoen Sarean.
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ERRONKA
ENERGETIKO
HANDIAK

A

raba erregai fosilen mende dago erabat. Petrolioaren deribatuak
energia primarioaren azken kontsumoaren %41,8 dira, gas naturala
%27,5, energia elektrikoa %2,2, eta energia berriztagarriak %2,2.
Arabaren lehenengo erronka da energia fidagarria eta ordaintzeko modukoa
lortzea da, lurraldeak egun duen energia-ahultasuna murriztu eta bertako
ekonomiari egonkortasuna emango diezaion, gero eta arrisku handiagoa
baitago epe ez oso luzera petrolioaren merkatuan eskaintza-krisia izateko.
Bigarren erronka, berriz, epealdi labur batean energia-horniduraren trantsizioa
egitea da: karbono dioxido gutxi isurtzen duen, efizientea den eta ingurumena
errespetatzen duen eredua lortzea. Arabak, bere biodibertsitatearen
eta paisaiaren kontserbazio kontuan hartuta betiere, bere mailan, neurri
handiagoan edo txikiagoan, lagundu beharko du bi erronkei erantzuna
ematen. Hona hemen ekarpen nagusiak: EAEren planifikazio energetikoaren
hurrengo planifikazio-etapari egingo diona, Klima-aldaketaren Aurkako
Euskal Planean ezarritako helburuak lortzea eta EAEko Biodibertsitatearen
Estrategian ezarritako konpromisoak betetzea.
Azken urteotan, dibertsitate biologikoaren kontserbazioak eta berotegi-efektuko
gasen isurpenek atmosferan eragindako ingurumen-efektuek ikerketaren eta
eztabaida zientifikoaren mugak gainditu eta agenda politikoetako gai bihurtu
dira. Arabak bere lan-ildo aktiboari eutsi behar dio bertako natura eta
ekosistemak kontserbatu eta haien ahultasuna gutxitzeko. Eta horrez gain,
klima-aldaketak natura-ondarean dituen eraginak nola gutxitu daitezkeen
aztertu beharko du.
Klima-aldaketa, energia berriztagarriak eta efizientzia energetikoa berrelikatu
egiten diren hiru elementu dira. Klima-aldaketak lurraldearen parametro
klimatikoak aldaraziko ditu, eta, beraz, energia berriztagarrietako batzuen
baliabideak aldatu egingo dira eta, ondorioz, baita energia-ekoizpena ere.
Bestalde, baldintza klimatikoaren aldaketak energiaren eskaera parametroak
aldatuko ditu (eta aldatzen ari dira).
Energia berriztagarriak eta efizientzia energetikoa, CO2 isurpena murrizteko
tresnak izateaz gain, aukera estrategikoa dira ekonomia-ekimen eta
ikerketa-ildo berriak sustatzeko, eta horien bidez karbono gutxi erabiltzen
duen, jakintzan intentsiboa den eta ingurumenean eragin txikiagoa duten
ekonomiarako trantsizioa egiteko. Arazoak aukera bihur daitezke, eta Arabak,
energia berriztagarrien garapena eta naturaren kontserbazioa uztartzeko

beharraren aurrean, teknologia, diseinu eta planteamendu berriak bultzatzeko
aukera du, aukera hori kapitalizatuz, gainera.
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nergia berriztagarrien abiapuntua da bertako baliabideak ustiatzea;
besteak beste, ura, biomasa, haizea edo eguzki-erradiazioa.
Beraz, energia-iturri horiek zentzuz egiteak energia-inportazioekiko
mendetasuna murrizten du, eta hornidura seguruagoa izatea lortzen. Era
berean, teknologia espezializatua garatzen eta enplegua sortzen laguntzen
du, batez ere enpresa txiki eta ertainen bitartez. Iturri horiek behar bezala
zabaltzea, gainera, tokiko garapenerako faktore izan daiteke, eta Arabako
landa-eremuetan biztanleak bertakotzen lagun dezake.
Hala ere, erabilgarri dauden baliabide naturalak modu intentsiboan edo ez
hain intentsiboan erabiltzea berekin dakarten eta, edonola ere, lurraldean
eragin nabarmena izan dezaketen jarduerak proposatzen direnean, ez da
zilegi Lurraren berotze orokorrari aurre egitea aitzakia jartzea bestelako
ingurumen-eragin kaltegarriei ezikusi egiteko; hala nola, biodibertsitatearen
gaineko eragina edo ekosistemek ematen dituzten zerbitzuak murriztea.
Bestalde, teknologian eta zientzian etengabe egiten ari diren aurrerapenek, bai
eta energia- eta ingurumen-araudi berriek ere, beharrezko egin dute esparru
estrategiko bat zehaztea Arabako lurralde historikoan energia berriztagarriak
garatzeko. Esparru estrategiko horrek koherentea izan beharko du, alde
batetik, autonomia-erkidegoko energia-politikekin eta, bestetik, Arabako
ingurumen- eta paisaia-balioekin.
Hurrengo orrialdeetan aurkeztuko diren estrategian eta ekintza-planean,
lehentasunez azaldu da Arabako lurralde historikoan energia berriztagarriek
duten garapena (eguzki-energia fotovoltaikoa eta termikoa, eolikoa,
geotermikoa, biomasa eta hidraulikoa); baina, horrez gain, honako arlo hauei
buruzko alderdiak ere aipatu dira: energia-efizientzia, herritarrak sentikortzea,
enpresen ekitea eta lana sortzea. Gai horiek guztiak landuko ez balira,
ikuspegia ez litzateke osoa izango.
Orobat, garraioari lotutako zenbait proposamen sartu dira (sektore horrek
baliabide energetiko ugari eskatzen ditu), planteamendu osoagoa eta
koherenteagoa egiten laguntzeko asmoz. Alde horretatik, Arabako Foru
Aldundia guztiz jakitun da proposatuko den energiaren plangintza ororen
barruan ex profeso diseinatutako planak eta programak egon behar direla,
garraioaren kudeaketa iraunkorra egin ahal izateko.

5.1

PRINTZIPIO 					
ESTRATEGIKOAK

Energia garapen ekonomikoaren funtsezko oinarrietako bat da, eta
erreferentziazko aldagaietako bat bateragarri egiteko hazkunde ekonomikoa,
garapen soziala eta ingurumen-kalitatea. Industria Iraultzatik gaur egun arte
energia ekoitzi eta kontsumitu izan den moduak ez du utzi hiru elementu
horiek uztartzen, eta gaur egungo gizarteak aurre egin behar dion ingurumenarazo seguruenik handiena eragin du: klima-aldaketa.
Zenbait gauzak zalantzan jarri dute erregai fosilak erabiltzea energia
sortzeko; esaterako, Lurraren berotze globalak, ohiko erregaien prezioen
aldakortasunak eta gaur egungo eredu energetikoak energia hornitzeko izan
daitezkeen arazoen aurrean duen ahulezia. Horregatik, politika energetikoak
berregiteko beharra eragin die mundu osoko nazioz gaindiko gobernuei,
gobernu nazionalei, eskualdekoei, probintziakoei eta tokikoei. Politika berrien
alderdi nagusi izan da energia berriztagarriko proiektuak bultzatzea. Dena
den, horrelako proiektuak egitean, zenbaitetan ez dira errespetatu proiektuak
egin diren tokietako biodibertsitatea eta ekosistemak.
Arabako lurralde historikoko Energia Berriztagarrien Estrategia jakitun da
egingo diren proiektuek gai izan behar dutela orekari eusteko lurraldearen
garapen sozioekonomikoaren, baliabide berriztagarri endogenoen eta
ekosistemen osasunaren artean. Hori horrela, Energia Berriztagarrien
Estrategiak zenbait irizpide ezarri ditu, energiaren garapena bateragarria
izan dadin biodibertsitateari eustearekin eta Arabako natura- eta paisaiaondarea babestearekin.
Alde horretatik, proiektu bat ebaluatzeko, irizpide hauek hartu beharko dira
kontuan: ingurumena zaintzea (ingurumen-irizpideak), errentagarritasun
sozioekonomikoa (irizpide sozioekonomikoak) eta bideragarritasun teknikoa
(irizpide teknikoak eta baliabidea izatearen irizpidea). Irizpide horiek izango
dira gidari 2020rako estrategia zehazteko eta estrategia horretako ekintzaplana egiteko.
Ingurumen-printzipioak
Arabako lurralde historikoko energia berriztagarriak garatzeak ez
luke arriskuan jarri behar gure lurraldeko kapital naturala babestea eta
etorkizuneko belaunaldiek ingurumen osasungarriaz gozatzeko izango duten
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eskubidea. Alde horretatik, estrategiak bateragarri egin beharko du energia
berriztagarriak garatzea ingurumena eta baliabide naturalak babestearekin,
eta uztartu egin beharko dira biodibertsitatea eta paisaiak zaintzea eta
estrategia lurraldean ezartzea.
Hori dela eta, estrategiak sustatuko duen energia berriztagarrien ereduak
honako hau egin beharko du:
•

Ingurumena zaindu. Eredu energetiko horrek elektrizitatea sortzeko
sistema garbiagoak eta efizienteagoak erabili beharko ditu, eta aukera
eman beharko du Arabako ekonomiak aurrera egiten jarrai dezan.
Gainera, horrekin batera, (1) lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiak
babestu beharko ditu; (2) berotegi-efektuko gasen isurpenak murriztu
beharko ditu, klima-aldaketari aurre egiteko bitarteko gisa; eta (3)
Arabako abeltzaintza- eta nekazaritza-jarduera zaindu beharko du.

Printzipio ekonomikoak
Estrategiak lehentasuna eman beharko dio honako hau egingo duen eredu
energetikoa izateari:
•

Instalazioen errentagarritasun ekonomikoaren irizpideak sartu gaur egun
indarrean diren laguntzen, arauen eta fiskalitatearen esparruan. Proposatuko
den ekintza orok aukera-kostu bat izango du; beraz, kontuan izan
beharko da zein jarduera ezingo den egin baliabiderik ez dagoelako edo
etorkizunean errentagarritasun txikia izango duelako. Hortaz, estrategiako
ekintzek proportzio egokia eduki beharko dute proposatutako ekintzaren
kostuaren eta ekintzaren efikaziaren artean (ekintzaren etekin ekonomikoa,
soziala eta ingurumenekoa kontuan izanik).

Printzipio sozialak
Arabako lurralde historikoko ingurumen-balioak babestearen eta lurraldearen
garapen ekonomikoaren artean izan nahi den orekarekin batera, biztanleen
giza eta gizarte-garapen orekatua ere lortu behar da.
Horregatik, ingurumen- eta ekonomia-irizpideak beste irizpide batzuek
osatuko dituzte, eredu energetikoak hau bermatu dezan:
•

Bertako jardueraren eta ekonomiaren garapen orekatua izateko aukera
ematea. Hortaz, lortu beharko du energien kopuru nahikoa iristen dela

lurraldeko udalerri guztietara, eta energia horiek kalitatezko enplegua
sortzea sustatzen dutela.

5.2

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOAK		
JARTZEKO ANTOLAMENDUA ETA ARAUTZEA

Berotegi-efektuko gasen isurpenik eragiten ez duten metodoen bitartez
energia sortzeko beharrak ez du aitzakia izan behar energia berriztagarriak
ekoizteko zentralak kontrolik gabe jartzeko. Zentral horietako batzuek,
zentralen beraien eta hautatutako tokien ezaugarriak nolakoak izan, oso
inpaktu handiak izan ditzakete ekologian eta paisaian.
Horregatik, bestelako instalazio eta jarduerekin gertatzen den bezala, energiazentral horiek antolatu eta arautu egin behar dira. Arabaren ezaugarriak
kontuan hartuta, gainera, beharrezkotzat jo da alde batera uzten diren zonak
jartzea; alegia, zona batzuk babestea, onargarri ez diren aldaketarik egin
ez dadin haietan.
Lehen esan bezala, biodibertsitatea eta paisaia babesteko araudiak eta
estrategiak onartu dira Europar Batasunean azken urteotan, eta ikusi dugunez,
eragina dute Estatuko eta gure autonomia-erkidegoko bertako legedian. Hain
zuzen ere, araudi eta estrategia horiek bete beharrak eskatzen du zenbait
lekutan ezin ezartzea ingurumen-inpaktu handiena duten jarduerak; funtsean,
parke eoliko handiak eta eguzki-baratzeak.
Atal honetan, autonomia-erkidegoek gai horren gainean egin dituzten
arautzeen berri emango dugu eta, horrez gain, arautze horiek gure lurralde
historikoan antolatzeko baldintza orokorrak azalduko ditugu.
Energia berriztagarriak ekoizteari lotutako erabilerak ezartzeko, bai
eta ingurumenean eragina duten beste erabilera batzuk ezartzeko
ere, erabilera horiek instalatzea baldintzatzen eta/edo mugatzen duten
elementu arauemaileak garatu behar izan dira. Lehenik arautu zen energia
berriztagarria zentral hidraulikoak eta minihidraulikoak izan ziren, garatzen
lehenak izan baitziren: non jarri zehazteko arautu zen. Gero, energia eolikoa
garatzen hasi zen, eta, hori dela medio, autonomia-erkidegoek, batzuek
beste batzuek baino lehenago, energia hori ezartzea eta natura-ingurunea
babestea harmonizatzeko erabakiak hartu behar izan dituzte. Hortaz, azken
urteotan, arlo hori arautu duten lurralde gehienetan, aerosorgailuak ezarri
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ezin diren gune batzuk zehaztu dira. Horrela, ingurumen-kalitate handiena
duten eta kalteberenak diren eremuak babestu dira. Eta, orain, energia
fotovoltaikoaren ezartzea arautzeko beharra sortzen hasi da. Hala ere, orain
arte, autonomia-erkidego batek ere ez du arau osorik onartu.
5.2.1 ZENTRAL EOLIKOAK JARTZEKO ESPARRU ARAUTZAILEA, BESTE
AUTONOMIA-ERKIDEGO BATZUETAN ONARTUA
Atal honetan, azken urteotan beste autonomia-erkidegoek zentral eolikoak
instalatzeko egin duten araudiari lotzen gatzaizkio, funtsean. Izan ere,
autonomia-erkidego horietako hainbatek Arabako lurralde historikoaren
antzeko natura-ezaugarriak dituzte.
Energia berriztagarria ekoizteko zentralen proiektuen artean parke eolikoek
izaten dute ingurumenean inpakturik handiena, batez ere ingurumensentikortasun handiko guneetan jartzen direnean, azpiegitura handia dutelako
(mugimenduan izaten diren dorre handiak, zimendatzea, sarbide berriak eta
sarbide azkarreko bideak, linea elektrikoak, ebakuazio-lineak eta abar). Hori
dela eta, autonomia-erkidego askok murrizketak eta baldintzak ezarri dituzte
parke eolikoak jartzeko.
Hona hemen zenbait autonomia-erkidegok egin dituzten arautzeak:
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inguruak dagoeneko beteta daudela parke eolikoz eta haien linea elektrikoz
eta, beraz, geldiarazi egin da zentral berrien garapena eta instalazioa. Horren
harira, aipatzekoa da, EAEko energia-plangintzan eta Energia Eolikoari buruzko
Lurraldearen Arloko Planean xedatutakoaren arabera, datozen urteetan Araban
km2-ko jartzea aurreikusi den potentzia (parkeak eta miniparkeak kontuan
izanik), Nafarroako lurretakoa baino handiagoa izango litzatekeela, eta kontuan
hartu behar da Nafarroako azalera Arabakoa baino askoz handiagoa dela
eta, beraz, parkeak hartzeko ahalmen handiagoa duela. Dena den, parkeen
inpaktu metatzaileak eta sinergikoak aztertu eta balioztatu beharko lirateke;
alegia, Arabako parkeek Nafarroako parkeekin batera eta ondoko lurraldeetan
(Gaztela eta Leon) aurreikusitakoekin batera duten inpaktu metatua.
Gure ustez, mota horretako instalazioak arautzerakoan, arlo hori arautu duten
azken autonomia-erkidegoek izan behar dute funtsezko erreferentzia, erkidego
horiek aintzat hartu baitituzte Europako hitzarmen eta zuzentarauetatik
etorri diren azken arau eta irizpideak. Alde horretatik, oso nabarmentzekoa
da Asturiasen eta Galizian berariaz debekatu dela parke eoliko gehiago
jartzea Natura 2000 Sarean, bai Garrantzi Komunitarioko Lekuetan, bai eta
HBBGetan ere.
5.2.2 NATURA 2000 SAREA ETA BESTE INGURUMEN-ALDERDI BATZUK
AINTZAT HARTZEA, ENERGIA EKOIZTEKO ZENTRALAK JARTZEKO
TOKIAK HAUTATZEAN

Aipatzekoa da zentral eolikoak ezartzeko araudia duten ia autonomia-erkidego
guztiek jotzen dituztela HBBG guneak edo pareko kalifikazioa duten guneak
ez direla egokiak instalazio eolikoak jartzeko, edo oso sentikortasun handiko
guneak direla. Era berean, natura-parkeak eta bestelako eremu babestu batzuk,
paisaia-balio handia edo oso handia duten guneak eta ondo zaindutako baso
autoktonoak izatea parke eolikoak jartzea mugatzen duten elementuak dira.
Nafarroako Foru Erkidegoa Arabatik hurbil dago eta, hori dela medio, han
dauden zenbait parke eolikok eragina dute Araban ere. Nafarroan jo da

Basa Flora eta Fauna eta Habitatak Babesteko Europako 92/43/EEE
Zuzentarauaren arabera, Natura 2000 Sareko guneetan (Garrantzi
Komunitarioko Lekuak edo HBBGak) energia ekoizteko zentralak jartzea
baimenduko da soilik ziurtatzen denean zentral horiek ez dutela kaltetuko
tokiaren osotasuna. Zentral horietako batzuek dituzten ezaugarriak direla
eta (bereziki parke eolikoenak, normalean lur-zati handiak hartzen eta
eraldaketa handiak eragiten dituztelako), zaila da ulertzea Natura Sareko
gune babestuetan, gutxienez Araban, halakoak baimentzeko aukera izatea,
hautatutako tokiak gune funtsezkoak direlako eremu babestu horien barruan
(esate baterako, banalerroak, gailurrak, habiagintzako zonak eta ikusizko
inpaktu handiko eremuak). Horrelako kasu berezietan, ezin da bermatu
Natura 2000 Sareko guneetako natura-balioak hondatuko ez direnik, eta,
horixe da, hain zuzen, autonomia-erkidegoak Europar Batasunaren aurrean
duen erantzukizuna.
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Garrantzitsua da nabarmentzea nazioarteko entzutekoerakundeetatik Europako
gobernuei premiatu zaiela ez dezaten parke eolikorik egin mendiguneetan
eta Europako «Natura 2000» Ekologia Sareko eremu babestuetan. Alde
horretatik, nabarmentzekoa da Natura Babesteari buruzko azken Mundu
Biltzarrean (Naturaren aldeko Munduko Batasunak antolatua eta iragan urrian
Bartzelonan egina) honako mozio hau onartu zela, Gobernu Erakundeetako
kideen % 94k alde bozkatuta, eta Gobernuz Kanpoko Erakundeetako kideen
% 97ren aldeko botoari esker:
103. Mozioa, urriaren 13koa, 1. Paragrafoa. Espainiako eta Portugalgo
Gobernuei premiazko eskea egin zaie, honako hauek egin ditzaten:
a) Beren lurraldeetako mendietan energia eolikoa ekoizteko zentral gehiago
ez jarri, eta gune babestuen barruan (Natura 2000 Sareko guneak
barne) horrelako instalaziorik eraikitzeko baimenik ez eman.

duten eta ahulenak diren lurraldeko eremuak kanpo uzten diren zonatzat
jotzea, eragin handiena duten energia ekoizteko zentralak jartzean (parke
eolikoak eta eguzki-baratzeak). Halaxe egin da gai horri buruzko berariazko
araudiak onartu dituzten autonomia-erkidego guztietan ere.
Irizpide hori bat dator, gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru forualdundiek EAEn parke eolikoak jartzea arautzeko Eusko Jaurlaritzan aurkeztu
zuten irizpidearekin. Irizpide hori 2008ko urriaren 15ean egindako txostenaren
bitartez ezarri zen, eta hiru lurralde historikoetako natura-ingurunea babesteko
eskumenak dituzten departamentu, zuzendaritza, zerbitzu tekniko eta sail
guztiek sinatu zuten. Beraz, irizpide horiexek proposatu dira, orain ere,
energia berriztagarrien arloan inpaktu handiena duten jarduerak antolatzeko,
jarraian azaldu den moduan:
•

Parke eolikoak jartzeko -eta, hedaduraz, natura-ingurunean antzeko
neurriko eraginak sortzen dituzten energia ekoizteko bestelako zentral
guztiak ezartzeko- kanpo uzten diren zonatzat jo dira honako hauek:
Europako «Natura 2000» Ekologia Sarearen barruan dauden guneak
(Garrantzi Komunitarioko Lekuak eta Hegaztientzako Babes Bereziko
Guneak), biotopo babestuak edo natura-parke izendatutakoak edo
izendatuak izateko proposatu direnak, «Paisaia berezi edo aparta» gisa
katalogatu diren eremuak, bai eta mehatxatutako hegazti harraparien
habiagintza-areak (2 km-ko eremuak, habiagintza-guneen inguruan) eta
«galzorian» daudela katalogatu baso-faunako espezieentzako interes
bereziko izendatu diren eremuak.

•

Energia berriztagarrien arloko helburuak betetzeko, energia ekoizteko
zentralak eraikitzeko lehentasuna eman beharko zaie kokaleku
gizatiartuenei, irisgarritasun onena dutenei eta, oro har, inpaktu txikiagoa
egiten zaienei, ekologiaren nahiz paisaiaren ikuspegitik: tarteko kotetan
eta hegal erdian dauden lekuak, eraldatuen dauden zonetako mendi
txikiak, industrialdeak eta elektrizitatea garraiatzeko sare nagusietatik
eta energia-eskari eta -kontsumo guneetatik hurbilen dauden eremuak
eta abar.

•

Nolanahi ere, EAEn, energien plangintza egiteko Ingurumen Inpaktuaren
Ebaluazio Bateratua gauzatu beharko da, eta kokalekuak aztertzeko eta
zehazteko, xehetasunez eta batera balioztatu beharko dira metatzeeragin eta eragin sinergiko posibleak. Halaber, aintzat hartu beharko

b) Aipatutako eremu horietan, ustiategi eolikorik jarri ezin den tokien
inguruan, moteltze-guneak jarri.
Era berean, biodibertsitatearen galtzea geldiarazteko Europako estrategietan
araututakoaren arabera, gaur egun aho batez onartu da funtsezkoa dela
lurraldearen eta sektorearen plangintzan korridore ekologikoak aintzat
hartzea, epe ertainean eta luzean babestutako natura-guneak zainduko direla
eta biodibertsitatea kontserbatuko dela bermatzeko. Beraz, aintzat hartu
beharreko funtsezko alderdi izango da hori, zentral eolikoak jartzerakoan.
Horrez gain, paisaia kontuan hartzea eta, zehazki, paisaia garrantzitsu, berezi
eta apartenak babesteko konpromisoa -Paisaiaren Europako Hitzarmenak
bultzatzen du- beste alderdi garrantzitsu bat da zentral eolikoak ezartzeko
tokiak hautatzerakoan.
5.2.3 TOKIAK HAUTATZEKO ETA BAZTERTZEKO IRIZPIDEAK, ARABARAKO
PROPOSATU DEN ENERGIA BERRIZTAGARRIAK SUSTATU ETA
GARATZEKO ESTRATEGIAN AURREIKUSITAKO EKINTZAK BERTAN
GAUZATZEKO
Ingurumen-arloko berariazko legedian eta Europako Zuzentarauetan
xedatutakoari jarraikiz, eta azaldutako guztiaren arabera, Arabako lurralde
historikoan energia berriztagarriak jartzeko estrategia honek eta 20102020rako ekintza-planak irizpide bat ezarri dute, alegia, kalitate handiena
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dira ingurumeneko alderdi guztiak, bai eta konektibitate ekologikoaren,
ekosistemen irauteko gaitasunaren eta biodibertsitatearen gaineko
eraginak ere.
•

Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioko prozeduretan, bai Ingurumen
Ebaluazio Estrategikoko prozeduran bai proiektu bakoitzeko Banakako
Ebaluazioko prozeduran ere, zuhurtziaren printzipioak izan behar du
lehentasuna, inpaktuak balioztatzerakoan. Eta, hori oinarri hartuta,
ingurumen-irizpideak aintzat hartzeak nagusitu beharko du. Ingurumenazterketan kontuan izan beharko dira energia ekoizteko zentralen
azpiegitura-multzoak dituen ingurumen-eraginak.

•

Gaur egun, Europan indarrean diren inpaktuak aztertzeko eta
balioztatzeko irizpideen arabera, paisaia ingurumen-elementu gakotzat
jo behar da energia berriztagarria ekoizteko zentralen kokalekuek duten
eragin orokorra eta banakako eragina zehazteko.
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POTENTZIALEN
EBALUAKETA

J

arraian, Arabako lurraldeak energia berriztagarri motak aprobetxatzeko daukan potentziala aztertuko da, aurreko atalean jasotako
printzipio estrategikoak kontuan hartuta.

Arabaren potentzial geotermikoa tenperatura oso baxukoak diren eta
eraikuntza berrietara lotuta dauden aplikazioetan gauzatzen da.
1993an egin zen atariko Euskadiko Ikerketa Geotermikoa, eta ikerketa hark
EAEko lurrek gaitasun geotermiko urriak dituztela adierazi zuen, kuantitatiboki
zein kualitatiboki. Lehen gerturatze horren ostean, bertan behera utzi zen,
hamar urtez, Euskadiko aukera geotermikoei buruzko ikerketa.
2000. urtean indarrean jarraitzen zuen proposamen hark, baina ez zituen
tenperatura oso baxuko aplikazioak aintzat hartzen, eta horiek lurrazalaren ia
edozein alderditan balia daitezke. Izan ere, azken 30 urteetan bero-ponpen
alorrean izandako garapen teknologikoak, gaur egun energia-mota hori
aprobetxatzeko eta EAEko potentzial geotermikoa mahai gainean jartzeko
aukera ematen du. Horren erakusgarri da bero-ponpak Europako herrialde
batzuetan (Suedia eta Austria, esaterako) edo Estatu Ameriketako Batuetan
ere asko erabiltzen dituztela.
Energia hori garatzeko potentzial nagusiak eraikuntza berriko hiri-garapenak
izango dira edo, bestela, aldamenean azalera libre nahikoa daukaten eraikinak.
Bestalde, Eraikuntzaren Kode Teknikoaren arabera, eraikin berri guztiak eta
berritzen ari direnetako batzuk behartuta daude etxeko ur beroaren eskaera hein
batean energia berriztagarrietatik (horien artean, energia geotermikoa) lortzera.
Hain zuzen ere, abian dira dagoeneko Araban, gorabehera nabarmeneko
zenbait proiektu, esaterako, EHUk Arabako Kanpuseko I+G+B Zentro
berrirako garatu duena (350 kW), edo Arabako Foru Aldundiak Izkiko parke
naturaleko interpretazio-zentrorako aurreikusi duena (48 kW).
Dena den, teknologia horren garapenak badu oztopo bat: hasierako inbertsioa
oso handia da, eta instalazio geotermikoen itzultze-epea 9-10 urte ingurukoa
da EAEn.
Biomasa garatzeko potentziala nabarmena duen energiatzat jotzen da
estrategia eta ekintza-plan honen baitan.
Araban, hondakin solidoen kudeaketan, beti, hondakinak energia-ustiapena
egiten da, biogasa lortzen baita haietatik. Batetik, Gardelegiko zabortegia

degasifikatzea dago. Biogardelegi plantaren bidez egiten da, eta 4.200 MW/h
sortzen ditu urtean (0,65 MW-eko potentzia instalatua du plantak).
Jundizko Biometanizazio eta Konpostaje Planta, berriz, Arabako hiri-hondakin
guztiak tratatzeko eraiki zen; Biogardelegikoaren antzeko potentzia duen
motor bat dauka, eta urtean 6.000 MWhe eta 5.500 MWht emango dituela
aurreikusten da.
Hiri-hondakinei dagokienez, orobat, aipatzekoa da Krispiñako ur zikinen
araztegia: 0,63 MWeko bi motor ditu (bat babesa ematekoa) eta urtean
1.550 MWh sortzen ditu, eta horrez gain bertan sortutako beroa araztegiko
prozesuak egiteko baliatzen du.
Aipatutako aprobetxamenduez gainera, hiri-hondakin solidoen erabilera
energetikoa handitzeko aukera ere badago Araban, Ontziak Sailkatzeko eta
Biometanizazio eta Konpostajerako plantetan (biak Jundizko industrialdean) atzera
botatako hondakinak eraldatu eta zementu-fabriketarako erregai bihurtuz.
Aprobetxamendu hori interes handikoa da, Ontziak Sailkatzeko Plantan
tratatutako hondakinen %30 atzera botatzen baita (1.200 t urteko, gutxi
gorabehera), eta Biometanizazio eta Konpostajerako Plantan, berriz,
%50 (50.000 t urteko, une honetan). Erregai gisa baliatzeak Gardelegiko
zabortegira hondakin gutxiago eramatea eragingo luke. Esperimentu bat
egin da dagoeneko atzera botatako hondakinak erregai gisa erabiltzeko,
Biometanizazio plantakoekin, hain zuzen, VRV izeneko erregai berri bat
lortzeko (Valorización de Residuos de Vitoria-Gasteizko Hondakinen
Balioztatzea, patentatu berria).
Arabako nekazaritza-hondakinen aprobetxamendu-potentziala lurralde honetan
ekoizten den laborearen lastoari dagokio batik bat, urteko 180.000 tonara
iristen baita. Azpiproduktu horren zati bati, Nafarroatik gertu ekoizten denari,
Zangozako biomasa erretzeko plantaren bidez (25 MWeko instalatutako
potentzia) ematen zaio balioa. Beste zati handi bat, berriz, in situ birrindu
eta ekoizten den lurretan bertan baliatzen da, ongarri gisa.
Horrez gainera, beste zati handi bat geldituko litzateke (100.000 tona urteko,
gutxi gora behera), energetikoki baliagarria litzatekeena. Izan ere, lasto hori
landetan pilatzeak kalteak eragiten dizkio paisaiari eta ingurumenari (maiz,
erre egiten da, eta ez beti baldintza egokietan).
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Arazo horri dagokionez, hainbat aukera dago soberakina energetikoki
aprobetxatzeko, oso interesgarriak izan daitezkeenak. Batetik, lastoa Arabatik
gertuko lurraldeetan sustatzen ari diren biomasa-planta berrietara bidali
ahalko litzateke (gertukoena Briviescako planta da, 16 MW-koa, 2010ean
abian jarriko dela aurreikusten dena).

Hala ere, Arabako basoen zati handi bat nabarmenki autoktonoa denez
eta espazio horien biodibertsitatea gordetzea bermatzea nahitaezkoa denez,
administrazioko zerbitzu teknikoek plangintza baten arabera antolatu behar
dute aprobetxamendua, baso horien iraunkortasuna ahalik eta baldintza
onenetan bermatzeko.

Bestetik, errekuntzaz beroa sortuz ere aprobetxa liteke, “districts heating” txikien
bidez, landa-eremuko herrietan. Ekimen bat badago, izan, Añanako Taldean,
sistema horren bidez Uribarri Gaubeako hiru eraikin publiko berotzeko.

Betiere, baso-biomasak tokian tokiko erabilera izan beharko du (baliabideak
energia-kontsumotik gertu behar du) eta berogailuetan, etxeko ura berotzeko
eta, agian, industrian energia termikoa banatzeko sistemak instalatzea (hau
da, “districts heating” txikiak) izan beharko luke helburua.

Azkenik, beste aukeretako bat biodiesela lortzeko erabiltzea da, azpiproduktu
hori gasifikatuz. Aplikazio hori asko ari da garatzen Europa erdialdeko
herrialdeetan.
Azken bi aukera horiek landa-eremuko biztanleak finkatzen lagunduko lukete,
bata zein bestea ezartzean lanpostuak sortuko liratekeelako.
Abeltzaintzako hondakinak energetikoki baliatzeko, berriz, Eusko
Jaurlaritzaren Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak plan bat sortu du,
EAEko nekazaritza- eta elikadura-sektoreek sorturiko materia organikoa,
azpiproduktuak eta hondakinak kudeatzeko 2008-2011 plana, hain zuzen
ere. Plan horrek Aiaran minden digestio anaerobiorako planta bat eraikitzea
aurreikusi du, baina oraindik ez da zehaztu zenbateko potentzia instalatua
izango duen eta zenbat energia sortuko duen.
Araban, basoko hondakinen aprobetxamenduaren potentzial teorikoa
nabarmena da, zuhaizdun mendien azalera handia dauka eta. Arabaren
ezaugarri berezi bat da, hain zuzen ere, berezko espezieek hartzen duten
azalera handia, azalera zuhaizdun osoaren %80 ia-ia. Gainera, basoen %76k
Erabilpen Publikoko Mendi izendapenaren babesa dauka. Azken horietarik
gehienak administrazio-juntenak (kontzejuenak) dira, nahiz eta Aldundiak ere
badituen zenbait. EAEko hiru lurraldeetatik Arabak du baso- eta nekazaritzalurren azalerarik handiena (189.018 ha eta 99.759 ha, hurrenez hurren).
Gauzak horrela, baso-biomasa energia sortzeko baliatzea benetan kontuan
hartzeko aukera da, eta ez bakarrik iturri berriztagarri bat aprobetxatzeko.
Izan ere, biomasa erabiltzeak errenta erantsi bat emango bailieke mendiei
eta, lanpostuak sortuz, landa-eremuetan biztanleak finkatzen lagunduko
lukeen jarduera ekonomikoak garatuko lirateke.

Konponbide horrek energiaz hornituko ditu gasik ez duten eta basoetatik
gertu dauden landa-gune txikiak, baliabide berriztagarri baten bidez. Horrela,
egungo berotze-sistemak ordeztuko lirateke, asko kutsatzen duten eta batere
eraginkorrak ez diren galdarak izaten dira eta.
Kasuan-kasuan kalkulatu beharko da biomasak irtenbide energetiko horiek
emateko duen potentziala, eta, horretarako, aldundiko zerbitzu teknikoek
proiektu bakoitzeko aprobetxamendu-plan teknikoa egingo dute.
Araban landa-eremu askotan jar daitezke mota horretako instalazioak.
Hasierako kalkulu baten arabera, berrogeita hamar herri baino gehiagok
beregana lezakete energia sortzeko sistema hori, kontuan hartzen bada
gertu daukaten baso-biomasaren potentziala.
Erreferentzia gisa, esan daiteke 40 bat etxebizitzako gune batek 800-1.000
kW-eko instalazioa beharko lukeela berokuntzarako eta etxeko ur berorako;
eta horretarako, nahikoak lirateke 300-350 tm baso-hondakin.
Egurra eraldatzeko industriari dagokionez, berriz, kalkulatzen da urtean 6.000
tona zerrauts bildu daitekeela, baina kopuru hori asko aldatzen da sasoi
batetik bestera, eraikuntza-sektorean bilakaerak nabarmenki baldintzatzen
baitu zurgintza. Nolanahi ere, azpiproduktu hori pellet ekoizteko baliatu
ahalko litzateke.
GUASCOR eta Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutuaren (IDAE) artean
adostutako teknologia garatzeko hitzarmenaren bidez, planta bat abiarazi da
nekazaritzako zur-hondakinetatik (inausteak) eta inguruko baso-industriatik
datorren biomasa gasifikatuz elektrizitatea lortzeko. Jundizko industrialdean
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dago (Gasteizen), eta 450 kWe sortzeko gaitasuna dauka (800 kWe-ra
handitzeko aukera bada).

kokatuta dagoen gune klimatikoaren araberakoa da; horrela, ehuneko handiagoa
eskatuko zaie eguzkitsuagoak diren guneetan kokatutakoei.

Industriako zuraren hondakinak tratatzeko ekimen pribatu bat ere badago
Araban, 9,6 MW inguruko kogenerazio-planta baten bidez. Instalazio horrek
sortzen duen hondar beroa uren araztegiko lokatzak sikatzeko erabiliko dela
aurreikusten da.

Araba I. gunean dago; bete beharreko eskariaren ehunekoak, berriz, ondoko
taula honen arabera arautzen dira:

Papertegietan ezpalak eta lixiba beltzak aprobetxatzeari dagokionez, berriz,
horien erabilera igotzeko potentziala oso urria da EAEn, Euskadiko papertegi
guztiek eskuragarri duten biomasa guztia berrerabiltzen baitute ia. Nolanahi
ere, gaur egun ez dago horrelako industriarik Arabako lurralde historikoan.
Estrategia honen ondorioetarako bioerregaiak kontuan hartzen ez diren
arren, aipatzekoa da Araban badagoela energia berriztagarrien ildo horretan
diharduen instalazio bat, Lacorzanilla industrialdean (Berantevilla), hain
zuzen. Erabilitako landare-olioak aprobetxatuz, urtean 30.000 t biodiesel
ekoizten ditu.
Instalazio fotovoltaikoak eta eguzki-energia termikokoak ere apustu
garrantzitsuak dira Arabarentzat, baina hein batean hirigintza-sektorearen
bilakaerak baldintzatzen ditu.
2006an Eraikuntzaren Kode Teknikoa (EKT) onartu zenean, eraikin berrietan
energia aurrezteko oinarrizko eskakizunei aurre egiteko beharra azaldu zen.
Eskakizun horiek derrigorrez bete beharko dira aurtengo irailaren 28tik
aurrera, eta xedea eraikinetan eta etxebizitzetan beharrezkoa den energia
aurreztea da, energia arrazoiz erabiliz eta iturri berriztagarriak aprobetxatuz.
Energia aurrezteko beharrezkoak diren alderdien artean, ur beroko sisteman
eguzki-energiak gutxieneko ekarpen bat egin behar duela zehaztuta dago,
bai eta energia fotovoltaikoak gutxieneko ekarpen bat egin behar duela
elektrizitate-sarean. Horren ondorioz, eraikin berrietan derrigorrezkoa izango
da eguzki-panel termikoak eta panel fotovoltaikoak instalatzea (edo energia
berriztagarriak zein kogenerazioa baliatzen dituzten beste sistema batzuk).
Etxeko ur beroa sortzeko eguzki-kolektore termikoak instalatzea nahitaezkoa da
eraikin berrietan eta eraikin zahar berrituetan, zernahitarako erabiltzen direla ere,
etxeko ur beroa behar badute edo estalitako igerilekuak girotzea beharrezkoa
bada. Eguzki-instalazio termikoak bete beharreko eskariaren ehunekoa eraikina

Oharra:
• Orokorrean: laguntzako energia-iturria diesela, propanoa, gas naturala edo beste batzuk direla
suposatuz.
• Joule efektua: laguntzako energia-iturria Joule efektu bidezko elektrizitatea dela suposatuz.
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Instalazio fotovoltaikoei dagokienez, aipatzekoa da EKT onartu arte Espainian
horrelako instalazio gehien-gehienak ekoitzitako energia elektrikoa saltzea
oso errentagarria zelako garatu zirela, oinarrizko prezioa baino 5,75 aldiz
garestiago saltzen baita. Instalazio horiek “eguzki baratze” izenekoetan
ezarri dira batik bat, edo industria-eraikinen estalkietan, instala daitekeen
gehieneko potentzia 100 kW-era igo dela aprobetxatuz.
EKTaz geroztik, instalazio horiek derrigorrezkoak dira eraikin-mota batzuetan,
esaterako, merkataritza-guneetan, bulego-eraikinetan, hoteletan, ospitaleetan
eta azoka-eremuetan. Hemen ere instalatu beharreko potentzia eraikina
kokatzen den gune klimatikoaren araberakoa da, bai eta eraikitako azaleraren
eta erabileraren araberakoa ere.
Arabako eguzki-erradiazioa kontuan hartuta, ziur esan daiteke, gaurko egunean,
eguzki-instalazio termoelektrikoak ez direla alternatiba bideragarriak gure
lurraldean. EKT-k bultzatu dituen eguzki-energia termikoko instalazioek eta
instalazio fotovoltaikoek, ordea, ibilbide zabala daukate. Beroa edo elektrizitatea
sortzea aukeratzeko erabakiaren aurrean, erantzuna da bien alde apustu
egin behar dela. Eguzki-energia termikoko instalazioak eraginkorragoak dira,
baina beroa kontsumitzen den tokietan soilik daukate zentzua. Fotovoltaikoak,
berriz, hobeto integratzea dute abantaila (estalki gardenetan, kioskoetan,
aparkalekuetan…), baina energia eraginkortasun urriagoa daukate.
Dela etxe eta eraikinen gainean, dela lurrazalean instalatuta, aukera
egokiak dira, printzipioz, eguzki-energia termikoa zein energia fotovoltaikoa
garatzeko. Hainbat erabilerako eraikinen teilatu eta fatxadetan jar daitezke
(etxebizitzetan; zerbitzu-, merkataritza- zein industria-eraikinetan; nekazaritza
eta abeltzaintzakoetan, eta abar), eta, horrenbestez, garatzeko potentzial
handia dute hiri- zein industrialdeetan. Berez, ezein estalki lautan instala
daitezke, baita estalki makurretan ere, hegoaldera begira badaude eta urte
osoan gerizpean geratzen ez badira.
Lur gaineko instalazioak, berriz, muntai bereiz gisa zein energia kontsumitzen
duen etxe edo eraikin bati atxikita diseina daitezke, elektrizitatea zein beroa
sortzeko. Instalazio-mota horien ezaugarriak direla medio, azalera handiak
behar dira behar besteko potentziak lortzeko.

Gaur egun, Arabak instalatutako kolektore termikoek 6.600 m² hartzen
dituzte. Gehienak Gasteizen eraiki berri diren etxebizitzen gainean instalatuta.
Horrez gain, 4,7 MW inguruko potentzia fotovoltaikoa dago instalatuta.
Hala ere, duela gutxi onartutako araudiak (1578/2008 ED) inbertitzaile
pribatuen interesa murriztu du, eta eguzki-baratze motako instalazioekikoa,
bereziki. Dekretu berri horrek bi mota bereizten ditu, lurrekoa eta teilatukoa,
eta teilatukorantz bideratzen ditu inbertsio pribatuak. Indarrean jarri den
saria 32€ zent/kWh-koa da, lurrekoentzat, eta 32 eta 34€ zent/kWh
teilatukoentzat (20 kW-etik gorako eta beherakoentzat, hurrenez hurren).
Aurreko Dekretuaren (661/2207 ED) araberako saria, berriz, 45€ zent/
kWh-koa zen. Gainera, instalazioak ezingo dira 10 MW-etik gorakoak izan
lurrekoak badira, eta 2 MW-etik gorakoak, eraikinetan instalatuz gero.
Halaber, urteko instalazio-mugak ezarri dira: hasierako kupoak urteko 400
MW-ekoak dira, bi heren eraikinetan jarritako instalazioentzat eta gainerakoa
lurrekoentzat. Azken urteetan, industria fotovoltaikoak zuen inertzia leuntze
aldera behin-behineko erregimen bat ezartzek, kupo berezi gehigarri batzuk
ezarri dira lurrekoentzat, 100 MW 2009an eta 60 MW 2010ean.
Egoera hori izanik, Arabak nagusiki eguzki-energiaren aldeko apustua egin
nahi badu, egungo eraikinetan eta eraikin berrietan panel fotovoltaikoak
eta kolektore termikoak instalatzea bultzatu beharko du. Eraikita dauden
eraikinetan zailagoa da horiek jartzea, baldintza tekniko eta ekonomikoak
direla eta, nagusiki. Horrela, eraikin horietan instalazioak jartzekotan,
industria-pabilioiak eta -nabeak dira aukerarik interesgarrienak.
Eraikin berriei dagokienez, berriz, Araban eraikin berriei lotutako eguzkienergia garatuko bada, agerikoa da EKT-n jasotako araudia modu egokian
aplikatu beharko dela, eta hurrengo urteetan eraikuntzaren sektoreak izango
duen bilakaerak baldintzatuko duela. Bilakaera hori gorabehera (gaur egun
sektorea moteltzen ari da nabarmen), badago administrazioek kontuan hartu
beharreko beste alderdi bat, giltzarria dena; hots, instalazio-mota horietan ez
dela askotan mantentze-lanik egiten, edo ez, behintzat, behar den bezala.
Araban 15.000 etxebizitzatik gora dago aurreikusita indarrean dauden Hiri
Antolamendurako Plan Orokorretan eta Udal Plangintzako Arau Subsidiarioetan.
Haatik, ezin da jakin etxebizitza horiek zer erritmotan eraikiko diren, batez
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ere higiezinen sektoreak bizi duen gainbehera- eta ziurgabetasun-garaia
kontuan hartuta.
Eraikinik gabeko zentral fotovoltaikoei dagokienez (eguzki-baratzeak),
agiri honen 5.2.3. atalean zehaztu dira estrategia honetan aurreikusitako
jarduerak gauzatzeko tokiak aukeratzeko eta baztertzeko irizpideak. Baina
beste baldintza hauek ere gehitzen zaizkie:
•

%20tik gorako malda duten lur-sailetan ezin izango dira jarri.

•

Nekazaritzarako kalitate handia daukaten lurzoruak babestutzat joko
dira, eta, horrenbestez, ezingo dira erabili eguzki-baratzeak ezartzeko.

Eguzki-baratzeentzat proposatutako baztertze osagarri horien arrazoiak
hauek dira. Lehengo kasuan, instalazio-mota horiei jartzeko egiten diren
lur-mugimenduek malda gogorreko tokietan ekologiari eta paisaiari egiten
dizkion kalteak. Bigarren kasuan, berriz, kontuan hartu behar da, batetik,
eguzki-baratzea instalatzeak hartu ohi duen lur azalera handia eta, bestetik,
kalitateko nekazaritza lurren balioa, praktikan berriztagarria ez den baliabide
naturala baita. Aurrekoaren ildo berean, gogoan izan behar da autonomiaerkidego osoan, Araba dela nekazaritzarako kalitate handieneko lurren
erreserba; hori dela eta, uste dugu Arabaren berezko balio hori ez dela
arriskuan jarri behar, eta, egiatan, guztiz bateragarria dela estrategia honetan
bultzatu nahi den energi berriztagarrien garapen egokiarekin.
Betiere, baztertzen ez diren eremuetan eguzki-zentral fotovoltaiko exentua edo
eguzki-baratzeak instalatu aurretik, proiektu horren ingurumen- eta paisaiaeraginaren azterketa xehea egin beharko da, eta horren edukia Arabako Foru
Aldundian ingurumenaz arduratzen den organoak zehaztuko du.
Energia eolikoaren potentziala eta garatzeko aukerak Araban.
Arabako lurralde historikoan energia eolikoa garatzeko arazo nagusia
energia-zentral horiek ingurumen-baliabide eta -zerbitzuei eragin diezaieketen
kalte handia da, dela biodibertsitateari egin diezaioketena (hegaztiei eta
landarediari, batez ere), dela paisaiari egin diezaioketena, bata eta bestea
gure lurraldean bereziki aipagarriak diren bi arlo baitira.
Araba eta haren balio naturalak giltzarriak dira Europako Korridore Ekologikoan,
Picos de Europa mendietan hasi, Pirinioak eta Frantziako Erdialdeko Mendigunea

zeharkatu eta Alpeetaraino doana. Arrazoi horrek eta Arabako biodibertsitateari
buruzko atalean aipatutako beste batzuek eragin dute, batetik, gure lurraldeko
naturaren eta paisaiaren baliabideak gorde daitezela bermatu izana, eta, bestetik,
Arabako administrazioek zein tokiko erakundeek estrategia hau garatzerakoan
konpromisoa hartu izana.
Zehatz-mehatz definitzea komeni da, beraz, lurraldean instalazio eolikoak
jartzeko aukeraren aurrean aintzat hartu beharreko alderdiak. Horrela,
energia-azpiegitura mota horiek ezartzeko tokiak aukeratzerakoan kontuan
hartu beharreko irizpideak agiri honen 5.2.3. atalean zehaztu dira. Horiez
gainera, hauek ere kontuan hartuko dira:
•

Parke eolikoak instalatuta dituzten eremuak birpotentziatu (repowering)
ahalko dira, aerosorgailu zaharrak potentzia handiagoa duten beste
batzuez ordezkatuz (Elgean eta Urkilan), edo parke zaharrak trinkotuz,
hau da, aerosorgailu gehiago jarriz (Badaian). Betiere, esku hartze
horiek ingurumenari eragindako kalteak banan-banan balioesteko
dagozkien prozedurak jarraitu beharko dituzte.

•

Sarera loturiko energia minieolikoa hedatzea bultzatuko da, bai
industrialdeetan eta bai gizakiak eraldaturiko beste eremu batzuetan ere.

Elgea eta Elgea-Urkilako parke eolikoak (edo proposatu litezkeen beste batzuk)
birpotentziatzeari dagokionez, parke zaharrak eraldatzeko proiektuak Ingurumen
Inpaktuaren Bana-banako Ebaluazio prozedura bete beharko du; orobat,
aerosorgailu zaharrak handiagoz ordezkatzeko nahitaezko baldintza izango da
hegaztiengan eta paisaian izan ditzaketen eraginak arretaz aztertzea.
Badaiako Parke Eolikoa trinkotzeko aukerari dagokionez, mendilerroaren
amilburuetara ematen duten inguruak ez dira ukituko, eta horretarako ZuhatzuKuartangotik Katadianora eta Katadianotik Ganaltoko Gurutzera doan labareremua babestuko da. Horrenbestez parkea mendilerroaren erdigunerantz
hedatuko da bakarrik eta egungo parkeak hartzen duen azalerarekin mugan
dauden inguruneak bakarrik erabili ahalko dira (ikus mugaketa onargarria
agiri honi erantsitako mapetan). Aerosorgailu berriak instalatzeko, Ingurumen
Inpaktuaren Bana-banako Ebaluazioaren prozedura bete beharko da, bai
eta ingurumena, habitata, espezieak zein paisaia kaltetu ditzaketen eraginen
azterketa xehe bat egin ere.
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Sorgailu gehiago hartzeko aukera duten eremu horiei izen hau jarri zaie
estrategia honetan: “Ingurumen- murrizketa handiko irizpenekin eolikoki
garatzeko potentziala duten eremuak.”
Jarraian, Araban energia eolikoa ezartzea sustatzeko proposatu diren lau
aukerak azaltzen dira. Aukera horiek ez dute bata bestea baztertzen; aitzitik,
osagarriak izan daitezkeen jardueratzat jotzen dira.
1. aukera: Haizeak abiadura txikia duen tokietako aprobetxamendua.
Haizetik lor daitekeen potentzia zuzenean lotuta dago horren
abiadurarekin. Gainera, gutxieneko abiadura bat behar da energia
elektrikoa sortzen hasteko (abiatze-abiadura), eta 11-13 m/s
inguruko abiaduran lortzen da potentzia nominala.
Haizeak abiadura txikia duen tokietan aerosorgailuak instalatzeak
zenbait muga dauzka elektrizitatea sortzeari dagokionez, eta
horrek ondorio argiak dauzka errentagarritasun ekonomikoan.
Turbina eoliko “arruntek” errendimendu eskasak lortuko lituzkete
5 edo 6 m/s-ko batez besteko haizeak dituzten eremuetan. Dena
den, instalazio-mota horiek errentagarriak izan daitezke zenbait
tokitan, prezioen sistemari esker eta makineriaren kostuak
merkatzen badira.
Bestalde, teknologiaren garapena oso azkarra da energia
eolikoaren arloan. Horren fruitu dira Araban eolikoki aprobetxatzeko
toki berriak bilatzeko hainbat ekimen, EAEko Energia Eolikoari
buruzko Arlokako Lurralde Planean bideragarritzat jo ez ziren
tokiak, hain zuzen ere. Horrez gainera, geroz eta eraginkorragoak
diren aerosorgailuak sortzen ari direla ikusten ari gara etengabe,
haize-abiadura txikiagoak errentagarri bihurtzeko gai direnak;
eta, orobat, modelo berriak sortu dira, ardatz bertikalekoak,
esaterako. Modelo berri horiek turbina eoliko estandarrak baino
eraginkorragoak dira eta haize-abiadura txiki edo oso txikiekin
%50 energia gehiago sortzeko gai dira, zarata gutxiago sortzen
dute eta basoko izaki bizidunentzako arriskua murrizten.
Horregatik guztiagatik, ez dira baztertu behar haize urriagatik
gaur egun oraindik guztiz errentagarriak ez diren eremu batzuk.

2. aukera: Aerosorgailu txikiagoak instalatzea.
Abiadura txikiko haizeak aprobetxatu litzaketen potentzia txikiko
aerosorgailuak (minieolikoak) instalatzea, banan-banan energia
gutxiago sortzen duten arren, Araban aintzat hartu beharreko
aukera oso interesgarria da, sorgailu arruntekin alderatuz. Horrek
energiaren ekoizpen banatura eramango gintuzkeen garapena
bultzatuko luke, gainera, eta ezarri eta garatzea oraindik zaila
den arren etorkizun handia du; izan ere, Europar Batasunaren
apustu garrantzitsuenetakoa da energiaren arloan.
Hona hemen abantaila azpimarragarrienak: ingurumen-inpaktu
eta ikusizko inpaktu txikiagoa eta sare elektrikoan distortsio
gutxiago sortzea; sortze- eta kontsumo-guneak elkarrengandik
gertuago egotea, eta, horren ondorioz, energia-galerak murriztea;
gizakiak eraldatutako eta haize-korronte handiko inguruneetan
aerosorgailu txikiak instalatzeko aukera (ingurune horietako asko
dago gure lurraldean).
Erreferentzia gisa, aipatzekoa da Erresuma Batuan, Frantzian
eta Portugalen minieolikoentzat sari bereziak ezarri dituztela.
Espainiari dagokionez, berriz, energia berriztagarriak sustatzeko
enpresa-elkarteek helburu hau proposatuko diote Gobernuari:
sarera loturiko 50 MW-eko minieolikoak ezartzea 2010ean.
Ildo horretan, Arabako industrialdeek, errepide nagusien inguruko
gune batzuek eta gizakiak eraldaturiko beste eremu batzuek
potentzial interesgarria daukate energia eoliko mota honetako
aplikazioak garatzeko.
3. aukera: 	Egungo parkeetan potentzia instalatua handitzea, repoweringaren
bidez (egungo aerosorgailuak potentzia handiagoko beste
batzuez ordezkatzea).
Instalatutako potentzia eolikoa nabarmenki handitzeko eta lurralde
osoa kalte dadin eragozteko xede bikoitzarekin, parke eoliko
zaharrenen (Elgea eta Urkila) potentzia handitzea aurreikusi da,
sorgailu batzuk edo guztiak potentzia handiagoa duten beste
batzuez ordezkatuz.
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Aerosorgailu berriak handiagoak liratekeenez gero, kokaleku
berria eta espazioaren aprobetxamendua arretaz aztertu beharko
lirateke. Oro har, aerosorgailu handiagoek haize gogorragoak
aprobetxatzeko helburua daukate eta, horrenbestez, egokiak dira
haize-bolada handiak maiz dituzten tokietarako.
4. aukera: 	Egungo parkeetan potentzia instalatua handitzea, aerosorgailuen
kopurua handituz.
Badaiako zentral eolikoa handituz gauzatuko litzateke, parkeak
gaur egun hartzen duen espazioaren inguruko eremuetan
aerosorgailu berriak erantsiz eta egungo azpiegitura eta
instalazioak baliatuz. Potentzialki, Badaiako mendilerroaren
azalera eta ezaugarriak direla medio, gaur egun daudenak baino
aerosorgailu gehiago jar litezke.
3. eta 4. aukeretan proposatutako ekintzek asko igo lezakete
haizetiko energia elektrikoaren ekoizpena Araban; nolanahi ere,
dagozkien ingurumen-inpaktuaren ebaluazioak egin beharko
zaizkie, eta arestian aipatutako baldintzetara egokitu beharko
dira: ingurune naturala, habitatak, espezieak eta paisaietan izan
ditzaketen eragina arretaz aztertzea eta, betiere, hegaztientzat
arriskutsuenak diren eremuak eta Badaian ikusizko inpaktu handiena
izan lezaketenak baztertzea (Zuhatzu-Kuartangotik Katadianora
eta Katadianotik Ganaltoko Gurutzera doazen labarrak).
Zentral minihidrauliko berriek izan dezaketen potentzial energetikoa oso urria
da Araban.
Araban, minihidrauliko izeneko zentral hidroelektriko gehienak (10 MW-etik
beherako potentzia instalatua dutenak), ehun urtetik gorako landa-zentral
txikiak dira, emari gutxiko ibaien mende izanik urtaroen araberako ekoizpena
izaten dutenak.
60ko hamarkadan, zentral horiek indarra galdu zuten, elektrizitatea sortzeko
zentral termikoen mesedetan. Haatik, 1973ko petrolioaren krisiak instalazio
horiek berriro ere abian jartzea ekarri zuen. Horrela, 1982ko Energia
iraunarazteari buruzko Legearen babesean, XIX. mendearen bukaeratik XX.
mendearen hasierara lanean jardun zuten 54 zentral txiki berreskuratu ziren
EAEn 1980 eta 1994 urteen artean.

1995ean, Energiaren Euskal Erakundeak (EEE) txosten bat landu zuen,
Euskadiko minihidraulikoen egoera azaltzen zuena. Ikerketa hartan jardunean
ari ziren 106 zentral aurkitu zituzten, guztira 44.9 MWeko potentzia instalatua
zutenak, eta horietatik 13 Araban zeuden. Ordutik hona, joera beheranzkoa
izan da, ordea: 1996an jardunean ari ziren zentral txikietatik 53 bakarrik
gelditzen dira, EEEren azken zenbaketaren arabera (2008koa).
Euskadiko Energia Estrategiaren helburua 2010ean 175 MW-eko potentzia
elektriko instalatura iristea da (aipatzekoa da Euskadiko bi zentral hidrauliko
handienak Araban daudela, Sobronen eta Barazarren, eta batera 113 KW
sortzen dituztela). Xede hori lortzeko, 2001 eta 2010. urteen bitartean 8 MW
gehiago ekoitzi behar dira minihidraulikoen bidez.
Hain zuzen ere, Araban hazi dira gehien minihidraulikoak, 1999an
eta 2002an hiru zentral sortu baitziren, eta hirurek batera 8,9 MW-eko
potentzia instalatua daukate. Berreskuratu den azken zentrala Kontrastakoa
izan da, Haranako Udalean, eta 220 kW-eko potentzia instalatua dauka.
Gaurko egunean, gure lurraldeak 21,36 MW sortzen ditu, energia elektrikoa
jardunbide arruntean eta jardunbide berezian ekoizten duten instalazioen
erregistro administratiboak emandako datuen arabera.
Dena den, energia hori garatzeko potentziala urria da Araban, ubideen
ezaugarriak eta klima-aldaketaren ondorioak direla medio; izan ere, klimaaldaketaren eraginez ibai eta erreken emaria nabarmenki gutxituko dela
aurreikusten da. Hori dela eta, instalatutako potentzia handitzeko aukerak
erabiltzen ez diren baina bideragarriak diren zentralak berreskuratzean
oinarritu beharko lirateke, batik bat.
Miñaoko Teknologia Parkean berriztagarriei buruzko Ikerketa Zentro
Kooperatiboa (IZK) sortzea abagune ezin hobea da Arabak proposatutako
energia berriztagarriaren eredua garatzeko.
Laster abiaraziko da EnergyGUNE izeneko Ikerketa Zentro Kooperatiboa.
EnergyGUNE teknologia-zentroak energia-iturri berriak eta, bereziki, energia
berriztagarriei lotutakoak ikertzean oinarrituko du bere lana, eta estrategia
honek proposatzen duen eredu energetikoan sakontzeko abagune handia
izango da. Eredu horrek iturri berriztagarrietatik sortutako energia eta
lurraldeko balio naturalak kontserbatzea bateratu nahi ditu, energiaren
ekoizpen banatuaren aldeko apustu sendoa eginez.
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Horrekin lotuta, aipatzekoa da Erresuma Batuak ekimen bat abiarazi duela
2050erako bere beharrizan elektrikoaren %40 mikrosorkuntzaren bidez
lortzeko; hau da, eraikinetan fotovoltaikoak ezarriz eta minieolikoak zein
aplikazio hidrauliko txikiak instalatuz, besteak beste.

39

7

ARABAKO BASOEK
CO2 HUSTEKO DUTEN
AHALMENA

strategia honen ondorio onuragarriak osatzeko, Arabako Foru Aldundiak
Arabako basoek karbonoa husteko (xurgatzeko) daukaten ahalmena
indartzeko plan bat eratu du, berotze globalaren aurka borrokatzeko
estrategia gisa.

E

urtegiak, ubideak, errepide eta autobietako ertzak, hondakindegi zaharrak
eta eraberritutako zabortegiak, Foronda aireportuko eta Miñaoko teknologiaparkeko inguruak, industrialdeen eta merkataritza-zentroen inguruak eta
garatutako lurzoruak eta higadurak kalteturikoak.

Programa horrek bere baitan hartzen du gure lurraldeko zuhaitzik gabeko
azalera zabalak osoki berreskuratzea helburu duen ekimen bat, berotegiefektuko gasen isurpenen ondorioak arintzeko.

Eremu horietako bakoitzarentzat bertako espeziez osatutako landatze-eredu
bat diseinatuko da, asmo honekin: espazio horiek Garrantzia Komunitarioko
Leku bihurtzeko bidean aurrera egin dezaten.

Iraunkortasunaren aldeko apustu sendo hori abian jartzearekin bat, Arabako
Foru Aldundiak bere ekarpena egin nahi du Klima-aldaketaren Aurkako Euskal
Planak (2008-2012) proposatzen dituen helburu estrategikoak lortze aldera,
eta helburu horien artean dago karbono hustubideen husteko gaitasuna
%1era arte igotzea, 1990 oinarriko urteko karbono isurpenarekiko.

Aldundiak 10 urteko epea ezarri du aurreikusitako jarduera guztiak burutzeko.
Epe horretan zehar, 2000 ha-tik gora basoberrituko dira, hau da, bi milioi
eta erdi zuhaitz eta beste hainbeste zuhaixka eta landare txiki baino gehiago
landatuko dira. Landaredia berritzeko lan horien ondorioz, urtean 17.000
tona CO2 atzitu ahal izango dira.

Baina karbono-hustutegien planak ez du klima-aldaketaren aurka borrokatzeko
helburua soilik; CO2 gehiago atzitzearekin batera, landare-espezieak aukeratu
eta landatzeko kontuan hartuko diren irizpideek Arabako biodibertsitatea
indartzen lagunduko dute, eta gure lurraldeko korridore ekologikoak berritzen,
paisaiak berreskuratzen eta lurzorua higaduraren aurrean babesten laguntzen
ere bai.
Arabak betidanik egin izan du apustu bere espazio naturalak kontserbatzearen
alde, eta horretan eragina izan du, zalantzarik gabe, bere mendiak publikoak
izateak. Horren haritik, gure probintzia da EAE osoan nekazaritza- eta basolur gehien dituena; gainera, zuhaizdun azaleraren %80 baso naturalak dira,
Euskadi osoko %47.
Arabako basoak karbono hustubide bikainak dira, orobat, eta 30 milioi tona
karbono atzitu ditzakete, edo, beste era batera esanda, 100 milioi tona CO2
baino gehiago.
Ez hori bakarrik, arabarrek atmosferara isurtzen duten 3 milioi eta erdi CO2 tonatik
600.000 tona inguru xurgatzen dute Araban dauden 100 milioi zuhaitzek.
Hustubide-efektua indartzeko plana garatuz, aldundiak lurraldeko hainbat
lekutan esku hartuko du, landaredia lehengoratzen, higaduraren aurkako
borrokan, biodibertsitatea hobetzen, fauna babesten eta kaltetutako paisaiak
berreskuratzen, besteak beste. Hainbat eremu izango dira esku hartze horren
xede: Añanako biotopoaren ingurua, Uribarri Ganboako eta Urrunagako

MUGARRI PLANA
ARABAN ENERGIA BERRIZTAGARRIAK SUSTATU ETA GARATZEA
ESTRATEGIA ETA EKINTZA-PLANA 2010-2020

41

8

ikuspegia eta
helburuak

2020

E

strategia honek iradokitzen duen ikuspegia Europako energia helburuetan
laguntzea da, Arabako lurralde historikoan energia kultura berri bat txertatuz.
Helburu horiek Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2009ko apirilaren
23an iturri berriztagarrietatik datorren energiaren sustapenari buruz xedatutako
2009/28/EE Zuzentarauan eta aplikatu beharreko gainerako zuzentarauetan jasota
daude, honakoa sustatzeko: energia berriztagarrien garapen iraunkorra bultzatzea,
Arabako lurralde historikoaren balio naturalak eta paisajistikoak babesteko
bateragarria izanik, eta Araban teknologia berriztagarri berrietan oinarritutako
abangoardiako industria energetikoa sustatzea.
Mundu osoko ekonomiak aldaketa prozesu handian murgilduta daude energia
gaietan. Zenbait arrazoi, klima-aldaketa edo biodibertsitatea funtsean, gaur
egungo garapen eredua aldatzen laguntzen ari dira, ingurumen gaiak gero
eta gehiago zaintzen dituen beste bat lortzeko bidean. Eredu berri horretan,
berrikuntza faktore bereizgarria bihurtzen ari da, eta jarduera ekonomiko
erabat eko-berritzaileak sustatzeko gai direnek elementu bereizgarriak erantsi
ahal izango dizkiete garapen estrategiei, eta aitzindari bihurtuko dira bere
ekintza-eremuan. Aitzindaritza horrek jarduera ekonomikoa (produktibitatea,
lehiakortasuna eta enplegua sortzeko gaitasuna) piztea ekarriko du hazkunde
iraunkor baten baitan.
Testuinguru global honetan, zentzu handia du Arabako Foru Aldundiak
energia berriztagarriak sustatzeko eta garatzeko estrategia bat bultzatzea.
Estrategia horrek lurraldeko natura-ondasuna kontserbatu nahi du, klimaaldaketaren kontrako eta biodibertsitatea eta paisaia babesteko Europako
politikekin koherentea den planteamendu batetik, eta Eusko Jaurlaritzaren
estrategia eta jarraibideekin koordinatuta. Horrez gain, berebiziko garrantzia
duen faktorea da estrategia, teknologia berriztagarrietan oinarritutako tokiko
ehun produktibo berritzaile baten katalizatzaile gisa aritu dadin.
Horren bidez, Arabako lurralde historikoak hau lortuko du: alde batetik,
ingurumenaren aldetik aurreratua den eredu energetiko berriztagarri iraunkor
baterantz egitea; eta, bestetik, tokiko agente dinamizatzailea bihurtzea
energia berriztagarrien ekoizpenean.
Gaur egungo egoera aztertuta eta Arabako lurraldearen etorkizuneko energiasistemaren egoera kontuan izanda, lau helburu estrategikotan zehazten da
ikuspegia.

8.0

Erakunde arteko 				
koordinazioa

Arabako Foru Aldundiak, ezarritako eskumen banaketaren arabera, estuki eta
koordinatuki lan egingo du Eusko Jaurlaritzaren sailekin eta EEErekin, Araban
energia berriztagarrien ezarpena arautzeko, energia berriztagarrien arloan
I+G+b industria bultzatzeko eta gure lurraldean instalatzea sustatzeko, baita
energia aurrezteko politiken arloan lagundu eta horiek hobetzeko eta energia
ikuskapenak gauzatzeko ere.

8.1

BERE ESKUMENEKO EREMUETAN ENERGIA AURREZTEA ETA
EFIZIENTZIA ENERGETIKOA BULTZATZEA

Energia egunero erabiltzen den ondasuna da, baina neurrigabe erabiltzen
da. Eguneroko jarduerak egitean erraz aurrez daiteke energia, aurrerapen
teknologikoez baliatzea besterik ez da behar.
Azken urteotan, energia kontsumoa handitu egin da EAEn oro har, eta
Araban ere bai. Hazkunde horrek arriskuan jartzen du aldi berean egungo
jarduera ekonomikoa eta Arabako ekosistemei eta ingurumen-zerbitzuak
izaten jarraitzeko aukera. Hori dela eta, energia-kontsumoa arrazionalizatu
eta egonkor dadin lortzera bideratu behar du estrategiak bere ahalegin
tekniko eta ekonomikoen zati bat. Horretarako, energia-eskaeraren
kudeaketa-politikak landuko ditu estrategiak, bertako administrazioek eta
sektore produktibo pribatuek energia aurreztu eta modu efizientean erabil
dezaten laguntzeko.
Horren haritik, Arabako administrazio publikoak enpresa, saltoki, etxe,
instalazio publiko eta abarretan sistematikoki auditoria energetikoak egiteak
asko lagunduko du efizientzia energetikoko praktikak barneratzen, eta aldi
berean, eremuan espezializatutako jarduera ekonomikoa eta profesionalak
sortzea eta sendotzea suspertuko du.
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8.2

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK SUSTATZEA LURRALDEKO NATURAONDAREA, EKOSISTEMAK, ANIZTASUN BIOLOGIKOA ETA PAISAIAK
ARRISKUAN JARRI GABE

Iturri berriztagarrietatik eratorritako energiak ia ez du isurpenik egiten, erregai
fosiletatik (ikatza, petrolioa eta gasa, bereziki) lortzen den energiarekin
alderatuz gero. Energia berriztagarriko instalazioak eta sistemak instalatzeko,

ITURRIA

GAUR

2020 HELBURUA

kontuan izan behar dira lurraldeko baliabide endogenoak, eta premisa
hauek izan behar ditu: biodibertsitatearen eta paisaiaren kontserbazioa, eta
aukeratutako teknologiak probintziako beharrak asetzeko duen ahalmena eta
kostu erlatiboak. Horrenbestez, Arabak praktika berri horien eredu bihurtu
nahi du, Euskadiko gainerako lurraldeetan eta Estatuan jarrai diezaioten.
Ikuspuntu kuantitatibo batetik, hauek dira lortu nahi diren helburuak:

OHARRAK

Energia eolikoari dagokionez, 2009an 78,6 MW
instalatuta izatetik 2020an 259 MW izatera pasatuko
da. Horrela, 3E-2010 Energia Planean EAE osorako
aurreikusitako eolikoen helburuen %41,5 izatea
lortuko da Araban. Hazkunde handi hori Araban
biodibertsitatea eta paisaiak babesteko egindako
planifikazioa errespetatuz lortuko da.

Estrategia honen helburua betez gero, Arabako
barne-kontsumo elektriko gordinaren %35 inguruko
energia sortzea lor daiteke, energia berriztagarriak
erabilita (gaur egun %14koa da).

Energia berriztagarriak garatzeko plan honetako
neurri-multzoak aukera emango dio Arabari Europar
Batasunak 2020rako CO2 isurpenak %20 murrizteko
duen helburua betetzeko. Urteko 757.000 t baino
gehiago murriztuko lirateke.

43

44

8. Kapitulua
IKUSPEGIA ETA HELBURUAK 2020

Energia berriztagarriak instalatzeko helburu kuantitatiboak Plana indarrean
dagoen bitartean berrikusi ahalko dira aurrerapen teknologikoen arabera
komenigarria denean edo Euskadiren Energia Estrategiaren berrikuspena
ikusirik beharrezkoa denean.
Helburu horiek ikusita, esan daiteke Arabak energia berriztagarrien alde
egindako apustua bere gaitasun eta lurralde-, ingurumen-berezitasun eta
berezitasun sozioekonomikoetara egokitutako eredu integratu batean
oinarritzen dela, eskura dauden iturri guztiek hartzen dutela parte, eta
banatutako sorkuntza guztiak bultzatu eta lurraldeko balio natural eta
paisajistikoen kontserbazioak zaintzen dituela berrikuntza ahaztu gabe.
Energia eolikoa da protagonista nagusia: 2020rako 269 MW-eko potentzia
instalatuta edukitzea aurreikusten da. Espainiar estatua munduan hirugarren
herrialdea da instalatutako potentzia eolikoan; 2009. urtearen hasieran 16.740
MW zituen, eta Arabak, harekin alderatuta, antzeko potentzia du instalatuta
(0,03 MW/km2-ko). Proposatzen den helburuak gaur egun instalatuta dagoen
potentzia (78,6 MW) halako hiru eta erdi handitzea dakar, eta energia
eolikoaren ezarpenean Nafarroaren parean jartzea (0,09 MW/km2-ko).
Halaber, eguzki-energia nabarmen bultzatu nahi da, nagusiki teilatuetan panel
fotovoltaikoak (hiru aldiz handituko da instalatutako gaur egungo potentzia)
eta eguzki-kolektoreak instalatuta (6.600 m2 panel jarrita izatetik, 2020an
66.000 m2 izatera iritsiko dira).
Biomasa energia-iturri gisa erabiltzea sustatzeak hainbat garapen-eremu
hartzen ditu, guztiak ere potentzial handikoak: minda eta industriako
egurraren kogenerazioa, elektrizitatearen ekoizpena helburu nagusi duela;
pelletaren produkzioa; Araban lastoaren errekuntzan oinarrituta energia
sortzeko lantegi bat eraikitzeko aukera, izan ere, une honetan nekazariei
eta ingurumenari arazo larriak eragiten dizkie, eta ekoizpen arabarraren
soberakina bere gain hartzea; district heating deritzen berogailu txikietan
beroa sortzea baso-hondakinak edo zereal-lastoa erabilita, Arabako landako
herri txikiak berogailu eta etxeko ur beroaz hornitzeko; eta hiri-hondakinen
eta ontzien sailkapenaren tratamenduan tratatu gabe utzitako hondakinen
balorizazio energetikoa. Oro har, 2020rako aurreikusten da 25,6 MW-eko
potentzia instalatuta izatea, eta urtean 52.500 tpb sortzea hiri-hondakinetatik
eratorritako erregaitik.

Zentral minihidraulikoetan eta baliabide geotermikoen bidez elektrizitatea
sortzeari dagokionez, estrategia honek ez du helburu kuantitatiborik
planteatzen. Lehenengo kasuan, Arabako lurraldeak zentral berriak sortzeko
potentzialtasun urria duelako eta instalatutako potentzia-handitzea egun
erabilerarik ez duten zentralak, oraindik berreskuratu gabeak, martxan
jarrita egin beharko litzatekeelako, dagozkion bideragarritasun azterketak
egin eta gero. Bigarren kasuan, energia-iturri horren aprobetxamendua
hasiberria delako, eta gaur egun ez dagoelako indarrez bultzatzen laguntzen
duten administrazio-iturri nahikorik. Dena den, Arabako aldundiak horrelako
instalazioak pixkanaka abian jartzeko laguntza emateko asmoa du.
Azkenik, nabarmendu behar da basoak karbono hustubide izateko ahalmena
indartzeko planak, duela gutxi Arabako Foru Aldundiak egindakoak eta laster
martxan jarriko denak, 17.000 tCO2 gehituko duela urtero Arabako basoek
atzitutako 600.000 tCO2.
Neurri-multzo horrek guztiak ekarriko du Arabako lurralde historikoan
757.000 tona CO2 murriztea urtean, 2020rako.
2007an gure probintzian izandako energia-kontsumotik (EEEren datuak) eta
dagokion tona-petrolio baliokide bihurtuta, Arabarako isurpenak 3.140.000
tona CO2 direla kalkula dezakegu. Beraz, energia-kontsumoak 2010-2020
aldirako egonkortzen BPGd-aren bilakaerari estu-estu lotuta egoteari uzteko
bidean jarraitzen badu, estrategia honekin lortuko litzatekeen murrizketak
aukera emango luke Europar Batasunak 2020rako jarritako helburua
betetzeko: CO2 isurpenak %20 murriztea.
Gainera, energia berriztagarriak sustatu eta garatzeko plan hau beteta,
energia berriztagarrien bidez Arabako barne-kontsumo elektriko gordinaren
%35 inguru sortuko da.

8.3

HERRITARREN ARTEAN ETA GOBERNUKO MAILETAN KULTURA
ENERGETIKO BERRIA ZABALTZEA

Energia gutxiago erabiliz gero, berotegi-efektuko gasen isurpena murriztuko da.
Eta horrek ez du zertan gaur egungo bizi-kalitatearen mailan galerarik eragin;
guztiz kontrakoa, gutxiagorekin hobeto bizi daiteke, eta bizi behar da.
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Helburu honek osagai bikoitza du. Alde batetik, energia-eskaera murriztea
(adibidez, energetikoki eraginkorragoak diren etxebizitzak diseinatzea),
horretarako eskaeraren kudeaketan energia hobeto erabiltzea lagunduko duten
politikak aplikatuz. Eta bestetik, energiaren aprobetxamendu-ratioak hobetzea
(kontsumo elektriko txikiagoa duten etxetresna elektrikoak erabiltzeko neurriak,
esaterako). Horretarako, garrantzitsua izango da energia-kudeaketarekin
zerikusia duten administrazio, enpresa eta erakundeen inplikazioa lortzea
eta finkatzea, eta herritarrak kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko lan
garrantzitsua egitea.

8.4

AURRERA EGITEA TEKNOLOGIA ENERGETIKO BERRIEN EREMUAN
LIDER DEN INDUSTRIA ERAIKITZEN

Enpresek beren errentagarritasuna hobe dezakete energiaren alorrean
efizienteagoak izanda. Gainera, energia sortu/banatu/erabiltzeko modu berriek
enpresa-eremuan garapen-aukera bikainak azaleratzea ekarri dute, bai eta
enplegua sortzekoa ere. Enpresei aukera berri horiez baliatzen laguntzeko,
beharrezkoa da administrazio publikoak eskaintzen dituen zerbitzuen kalitatea eta
eraginkortasuna hobetzea. Hemen, funtsezko faktorea izango da Arabako I+G+B
gaitasunak baliatzen jakitea, eta ingurumena guztiz errespetatu eta oraindik
heldutasunik ez duten energia berriztagarrien iturrien ikerketara bideratzea.
Arabako enpresa sarearen energia eraginkortasuna hobetzen nahiz energiaren
alorreko I+G+b-rekin lotutako enpresa berriak ezartzen laguntzeko, Arabako
Foru Aldundiak Eusko Jaurlaritzaren Industria eta Berrikuntza Sailarekin
estuki lan egingo du, eta politika erakargarrien bidez, oraindik heldu gabe
dauden energia berriztagarrien inguruko ikerketak eta energia berriztagarrien
instalazioen eragina murrizten duten mekanismoen inguruko ikerketak
erraztuko ditu.
Halaber, negozio-ereduak sortzeko aukera ematen duten ekimenak
eta araudiak sustatu behar dira, bai eta teknologia energetiko berrietan
profesionalek duten prestakuntza ere.
Proposatzen diren lau helburuak, ikus daitekeen bezala, estuki lotuta daude
elkarrekin; izan ere, haietako bakoitzak bestea behar du bere helburua lortzeko.

Energia aurreztea eta
haren eraginkortasuna
sustatzea bere
eskumeneko eremuan

Aurrera egitea teknologia
energetiko berrien
eremuan -bereziki,
berriztagarrien gaian- lider
izango den industria bat
sortzeko

Ikuspegia

2020

Energiari buruzko
kultura berria zabaltzea
herritarren eta
administrazio publikoen
artean

Energia berriztagarriak
sustatzea, lurraldeko
natura-ondarea arriskuan
jarri gabe
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EKINTZA-PLANA

2010
2020

A

dierazitako helburuak lortzeko, ekintza-plan bat prestatu da, energia
berriztagarriak ardaztzat dauzkana, eta programak, lan-ildoak eta
ekimenak biltzen dituena, nagusiki esparru hauetakoak: energiaefizientzia; herritarren sentsibilizazioa eta gizarte-inplikazioa; enpresagarapena; oparotasun ekonomikoa energia berriztagarrien inguruan sortzea;
bai eta enpleguaren sorrera ere. Planaren edukiak 2020. urtera arteko
iraupena du, eta programa hauek egituratzen dute ekintza-plan hori:

Programek lurraldearen errealitate sozial eta ekonomikoa osatzen duten
eragileentzako jarduerak biltzen dituzte, herritar, enpresa pribatu eta
administrazio publikoarentzat, alegia.

•

Araba Berriztagarria: energia berriztagarriak garatzen hastea sustatuko
duen energia-eredu baterantz jo behar da, inguruko baliabide endogenoak
baliatuz eta, betiere, bertako biodibertsitatea, paisaiak eta ekosistemak
errespetatu.

•

Araba Efizientea: sektore guztietan aurrezpen eta efizientzia energetikoa
lortzeko neurriak hartzea sustatuko duen energia-eredu baterantz egin
behar da, Arabako foru-administrazioaren eskumen- eta jardueraesparruen barruan.

IPCCk isurpenen non-nolakoez egindako Txosten Bereziaren arabera,
jatorri fosileko erregaiek munduko energia-iturri guztien artean nagusi
izaten jarraitzen badute 2030. urtera arte, aurreikuspenen arabera, BEG
berotegi-efektuko gasen isurpenak %25-%90 (CO2-bal) handituko dira
2000tik 2030era bitartean. Horrenbestez, BEGen isurpenek orain arte bezala
jarraituko balute, edo kantitate handiagoan zabalduko balira, berotze globala
handitu egingo litzateke, eta munduko klima-sisteman, XXI. mendean zehar,
aldaketa atzeraezinak gertatuko lirateke.

•

Konpromisoa hartu duen Araba: bere lurraldean energia berriztagarriak
garatzearen alde egingo duen gizarte eta administrazioa izan behar da
Araban, betiere bertako natura-balioak errespetatzea irizpide nagusitzat
hartuta.

•

Araba Lehiakorra: teknologia energetiko berriztagarrietan oinarritutako
enpresa-sare sendo batera jo behar da, ongizatea eta enplegua
sortzeko gauza izan dadin, eta, era berean, karbono gutxi sortuko duen
ezagueraren ekonomiara aldatzea sustatzen jarraitu behar da.

Programaren barruan, Arabako Foru Aldundiko zenbait sailek garatu beharreko
jarduera-ildo (JI) eta ekintza (E) jakin batzuk daude. Sail horiek eskumenak
dituzte energiaren eskaria gutxitzen eta/edo energia berriztagarrien erabilera
lurraldearen ahalmen eta baldintzetara egokitzen lagun dezaketen faktoreetan,
eta hauek dira:
•

Ingurumen Saila

•

Ekonomiaren Berrikuntza eta Sustapen Saila

•

Toki Administrazio eta Lurralde Oreka Saila

•

Nekazaritza Saila

•

Herri Lan eta Garraio Saila

9.1  

ARABA					
BERRIZTAGARRIA

Ingurumenaren babesaren arduradun eta eragile nagusiek aintzat hartu
dituzte Klima-aldaketarako Gobernuarteko Taldearen (IPCC) laugarren
txostenean adierazitako ondorioak, txostena ekitera bultzatzeko abisu argi
eta garbia baita. Beharrezkoa da erantzun laster eta funtsezkoa ematea,
erregai fosilen kontsumoa gutxitzeko, eta, horrenbestez, joera-aldaketa
gauzatzeko, bai eta, aldi berean, klima-aldaketaren etorkizuneko inpaktuak
murrizteko ere. Era berean, adostasun-maila handia eta ebidentzia ugari
dago esateko funtsezkoak izan litezkeela berotegi-efektuko gasen isurpenak
gutxitzeko ekimenen bidez airearen poluzioak murrizteak ekarriko lituzkeen
onurak. Alde horretatik, bai energia berriztagarriak garatzeko helburu horrek
bai energia-efizientzia hobetzekoak sinergiak eskaintzen dituzte, Arabako
lurraldeak bere bidean xedetzat hartu behar duen garapen iraunkorrerako.
Bestalde, biodibertsitatearen, paisaiaren eta zerbitzu ekosistemikoen
kontserbazioa da aurre egin behar diegun ingurumen-erronka handietako
bat, haiek ezinbestekoak baitira bizi-kalitateari eusteko Arabako lurraldean
eta, hedaduraz, EAE osoan.
Energia berriztagarriak bide nagusietako bat dira berotegi-efektuko gasen
isurpenak murrizteko, klima-aldaketaren aurkako borrokaren barruan, eta,
beraz, planetako klima-parametroen aldaketak direla eta, beharrezkoak
dira natura-ekosistemen urrakortasuna gutxitzeko. Hala ere, batzuetan,
energia berriztagarrien instalazioak ez datoz bat lurraldearen erabilerarekin
edo okupazioarekin, eta nahi ez diren inpaktuak izaten dituzte, eta arrisku
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larrian jartzen dute bai natura-ingurunearen kontserbazioa, bai hari lotutako
ingurumen-onurei eta zerbitzuei eutsi ahal izatea eta haien iraunkortasuna.
Energia alternatiboak ekartzen dituzten teknologiek lurraldea okupatu egiten
dute, eta hura hondatzea eragin dezakete, eta hori ez dator bat balio
ekologiko handiko guneak osoki kontserbatzearekin, eta horrelakorik gerta
ez dadin lortu behar da. Ingurumena zaintzearekin bateragarria izango
den energia berriztagarrien garapen-eredu bat zehazteko, ezinbesteko
abiapuntua da aztertzea, alde batetik, zein den biodibertsitatea eta paisaia
kontserbatzeko balio duen eremua eta, bestetik, zein diren instalazio
berriztagarriak ezartzeko lur egokiak.
Ildo horretan aurrera egiteko, estrategia-dokumentu honek aztertu du
zer harrera-ahalmen duen lurraldeak, energia berriztagarrien instalazioak
jasotzeko, eta, horretarako, lurraldeko natura- eta paisaia-balioen
kontserbazio-irizpideak erabili dira, betiere gaur egun lurralde-egitura osatzen
duten zerbitzuak sustatzearen ikuspegitik. Hala bada, energia berriztagarriak
garatzeko proposatzen diren jarduera-ildoetako bakoitzean, probintziako
guneetan iturri berriztagarrietako bakoitzaz egindako ebaluaziotik eta haien
potentzialaren diagnostikotik ateratako ondorioak erabiltzen dira informazioa
osatzeko “input” gisa.

O.JI.

Erakunde arteko				
koordinazioA

EO.1 Erakunde arteko koordinazioa sustatzea
Arabako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak lan egingo dute eta
koordinatu egingo dira energia berriztagarriak ezartzeko eta Europako
zuzentarauetan eta Mugarri Plan honetan aurrez ikusitakoaren bidez
dagoeneko araututa daudenak Autonomia Estatutuko 10.11 artikuluaren
arabera Eusko Jaurlaritzak energia ekoiztu eta banatzeko dauzkan
eskuduntzak kontuan hartuz berrikusteko.
Halaber, Arabako Foru Aldundiak koordinatuki egingo du lan EEErekin
erakunde horri dagokion jarduera esparruaren barruan dauden
arlo guztietan, eta zehazki, energia aurreko politiketan eta energia
ikuskapenak egiteko lanean.

1.JI.

EGUZKI-ENERGIA				
SUSTATZEA

Eguzki-energiaren arloan, honako hauek egin beharko dira:
E1.1 INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN KOKALEKUA ETA		
LURRALDEAN KONTSERBATU BEHARREKO ERABILERAK 	
BATERAGARRI EGITEKO ARAUDIA GARATZEA
Arabako Foru Aldundiak eta, zehazki, Ingurumen eta Biodibertsitate,
Toki Administrazio eta Lurralde Oreka eta Nekazaritza sailek lan egingo
dute zehazteko zer irizpideren arabera sustatu nahi den eraikinei atxiki
gabeko instalazio fotovoltaikoen ezarpena, eta aukera horiei arau-maila
emango diete.
E1.2 INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOAK SUSTATZEKO TRESNA FISKAL EDO
EKONOMIKOAK DISEINATU ETA ONARTZEA.
Energia berriztagarriak sustatzeko pizgarri fiskal eta ekonomikoei
aitortu egiten zaie oso garrantzitsuak izan direla energia haiek Europar
Batasuneko estatu kideetako batzuetan arrakasta izan zezaten, eta
garatzen has zitezen. Arabako Foru Ogasunak -pizgarriak Foru Sektore
Publikoari dagokion eduki ekonomikoko eskubide eta betebeharren
multzokoak diren aldetik- berriztagarriak garatzeko bideratzen dituen
pizgarri fiskalez gain (24/1996 Foru Araua), oraindik gehiago areagotu
ahal izango du horrelako instalazioen sustapena.
Jarduera horren azken helburua hau da: honelako instalazioen
garapena ekonomikoki babesteko egon daitezken bideak zein diren
zehaztea eta horietatik abiatzea.
E1.3 ERAIKIN ETA INSTALAZIOETAN EGUZKI-ENERGIA SARTZEA, BATEZ
ERE TITULARTASUN PUBLIKOA DUTENETAN
Energia-mota horren onuretatik etekina ateratzeko, ekintza-planak
lurraldeko eraikinetan eguzki-energia ezartzea bultzatuko du; gainera,
lehentasuna emango die titulartasun publikokoei, eta parte hartuko du
eguzki-energia termikoa (ur beroa lortzeko) edo fotovoltaikoa ezartzen
(sareari konektatutako instalazioak). Horrelako instalazioak garatuz,
Arabako udalerrietako hiri-espazioari balioa eman nahi zaio, energia
berriztagarrien aprobetxamenduaren alorrean.
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Egin berriak diren eraikin eta instalazio publikoetan, lankidetzaakordioak bilatuko dira lurraldeko udaletako herri-lan sailen eta
dagozkien foru-sailen artean, ekimen eta azpiegitura publiko berrien
proiektu-fasean eguzki-irizpideak jasotzea sustatzeko.
Egun eginda dauden eraikinetan eguzki-instalazioak sustatzeko,
Arabako Foru Aldundiak Energiaren Euskal Erakundearen eta udalen
arteko lankidetza-hitzarmenak sustatuko ditu, bigarren horiek egoera
hobean egon daitezen EEE-Eusko Jaurlaritzak (Industria, Merkataritza
eta Turismo Sailak) eginda dauden eraikinetan eguzki-energia termikoa
eta energia fotovoltaikoa sartzeko ematen dituzten laguntzak eskuratu
eta baliatzeko.
Akordio horiek sinatuz, eraginkorragoa izango da irtenbide egokiak
bilatzea, eta areagotu egingo da EEEk, udal-eraikinetan tenperatura
baxuko eguzki-energia termikoa eta energia fotovoltaikoa jartzeko,
udalerrietara bideratzen dituen funtsak lortzeko ahalmena.
E1.4 ERAIKIN PRIBATUETAN, JADA BADAUDENETAN ETA BERRIETAN,
EGUZKI-ENERGIAREN SARRERA BULTZATZEA
EEErekin lankidetzan, Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak
herritarrei bere web orriaren bidez laguntza eskainiko die, baita EEEren
informazioa ere dagoeneko existitzen diren eraikinetako eguzki energia
instalazioei buruz.
Arabako Foru Aldundiak udalei, egokitzat jotzen badute, Eraikuntzaren
Kode Teknikoak xedatutakoak baino eskakizun tekniko anbiziotsuagoak
ezartzen dituzten ordenantzak aplikatzeko beharrezkoa den informazioa
emango diete.
E1.5 EGUZKI-ENERGIA TRADIZIO TXIKIAGOA DUTEN SEKTOREETAN
APLIKATZEKO AUKERA AZTERTZEA
Nekazaritza-sektoreko ordezkariekin batera egindako lanaren bidez, haien
ekoizpen-jardueren esparruan eguzki-energiaren aplikazio berriak bilatuko
dira, eta haiek pizgarri ekonomikoen, proiektu pilotuen eta prestakuntzaeta gaikuntza-programen bidez abiaraztea bultzatuko da.

2.JI.

ENERGIA-EKOIZPENEAN BIOMASAREN		
ERABILERA SUSTATZEA

Biomasa honako baliabide hauetatik lortzen dena erregai energetiko ez-fosil
bati esaten zaio: egurra, lehorreko landareak, uretakoak eta nekazaritza,
abeltzaintza, hiri eta industrietako hondakinak eta azpiproduktuak. Karbonoaren
zikloaren ikuspuntu teorikotik, erregai neutroa da (ziklo biologikoan
atmosferatik kendutako CO2 askatu egiten da erre bitartean); horregatik,
gertatzen diren isurpenek ez dute aldatzen karbono atmosferikoaren
kontzentrazioaren oreka.
Araban, industria-sektorea da energia-kontsumitzaile nagusia (azken
kontsumoaren %43), eta atzetik hauek datoz: garraioa (%36), bizitegisektorea (%10), zerbitzuak (%8) eta lehen mailakoa (%3). Hortaz, gehien
kontsumitzen duten sektoreetan biomasa sustatzeak eta, horretarako, erregai
fosilen ordez gutxiago kutsatzen duten beste batzuk erabiltzeak ingurumena
nabarmen hobetzea ekarriko du, atmosferara askatutako CO2 kantitatean.
Bestalde, bizitegi- eta industria-sektoreetan, biomasaren aprobetxamendua
bultzatuko da, biomasak energia-kantitate garrantzitsua gehi diezaion inguruko
energia berriztagarrien multzoari, eta tokiko eta munduko ingurumena
hobetzen lagun dezan. Horretarako, ildo hauetan lan egingo da:
E2.1 ZENBAIT UDALERRITAN PROIEKTUAK SUSTATZEKO ARABAKO
BIOMASAREN ERABILGARRITASUNA ZEHAZKI AZTERTZEA
Arabako lurralde historikoan erabilgarri dagoen biomasaren eta izan
ditzakeen aplikazioen azterketa zehatza egingo da, biomasa-motek beren
aplikazioetan duten benetako potentziala kalkulatzeko. Hori egiteko,
ezinbestekoa izango da zehatz-mehatz ikertzea biomasa erabilgarria
(barietateak, aplikazioak…), AFAk gaur egun duen informazioa osa
dezan, eta, era berean, bide eman dezan biomasaren ekonomia- eta
ingurumen-onurak kalkulatzeko. Era berean, zehatz planifikatu beharko
dira egin beharreko ekintzak, haren aprobetxamendua ahalik eta onena
izan dadin.
E2.2 BIOMASATIK DATORREN BEROA ERABILTZEN DUTEN BARRUTIKO
BEROGAILU-SAREEN GARAPENA BULTZATZEA
Basoko biomasaren eta labore-lastoaren hondakinei dagokienez,
Biomasan oinarritutako Landa Barrutiko Berogailu-sareak Ezartzeko
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Programa bat egingo da. ...Biomasan oinarritutako Landa Barrutiko
Berogailu-sareak Ezartzeko Programa bat egingo da. Programa
hori Arabako Foru Aldundiak landu eta sustatuko du EEErekin eta
baliabideen jabeekin lankidetzan eta haiekin koordinatuta.
Programa horren helburua honakoa izango da:
•

Gas naturala izateko aukerarik ez duten Arabako herri txikiak
ondo bermatutako berokuntza-sistemaz eta ur bero sanitarioz
hornitzea, energia berriztagarrietatik abiatuta.

•

Balio ekonomikoa eranstea herri-mendiei eta nekazaritzako
labore-ustiategiei, Arabako administrazio-batzorde, udal eta
nekazarientzat aparteko sarrera izateaz gain.

•

•

Lanpostuak sortzea landa-ingurunean, biztanleak finkatzeko
(mendietatik baso-hondakinak ateratzea, lastoaren kudeaketa,
erregaia prestatzea, galdarak mantentzea, administraziokudeaketa…).
Probintziako herrietatik beroa sortzeko sistema kutsatzaileak eta
efizientziarik gabekoak kentzea.

e2.5 ONTZIEN ETA ONTZI-HONDAKINEN SAILKAPEN-PLANTATIK ATZERA
BOTATZEN DEN ZATIA ERABILITA, HONDAKINEKIN EGINDAKO
ERREGAIA PRODUZITZEA
Ontziak sailkatzeko Jundizko plantan ia-ia hondakinik ez sortzea
lortzearren, egungo instalazioak egokitu nahi dira, gaur egun atzera
botatzen den eta Gardelegiko isurtegira eramaten den zatiaren
eraldaketa-prozesua ezarri eta hura zementu-fabriketan edo beste
energia-aprobetxamendu batzuetan erabil daitekeen erregai bihurtzeko.
e2.6 Nekazaritza eta abeltzaintzako hondakinen plana
Arabako Foru Aldundiak Mugarri Plana indarrean dagoen lehenengo
urtean nekazaritza eta abeltzaintzako hondakinen Plan bat landuko du.
Plan horrek jarduera horien ondorioz ekoiztutako biomasa erabiltzeko
aukerak aztertu eta kontuan hartuko ditu eta ondorengo alderdi hauei
arreta berezia eskainiko die:
•

Minden tratamendua eta Araban lantegi bat eraikitzeko aukera.

•

Lastoa, eta Araban lastoa errez energia eratzeko gai den eta
beste xede batzuetarako erabili ez den soberakina bere gain
hartzeko lantegi bat eraikitzeko aukera.

E2.3 BIOMASAREN ERABILERA SUSTATZEA INDUSTRIA-SEKTOREAN
Industria-sektorean biomasaren erabilera bultzatzea, eta, horretarako:
informazioa sortzea eta zabaltzea energia berriztagarri hori erabiltzeak
dauzkan aukerei buruz; probintzia mailako funtsak sustatzea,
bideragarritasun-ikerketak egiteko; eta, espezializatutako laguntza
teknikoaren bidez, bidea erraztea lurraldeko industriei, EEEren eta
Eusko Jaurlaritzaren (Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren)
laguntzak jaso ditzaten.
E2.4 BIOMASAK NEKAZARITZA-SEKTOREAN IZAN DITZAKEEN APLIKAZIOAK
AZTERTZEA
UAGArekin eta nekazaritza- eta abeltzaintza-sektoreko beste talde
(elkarte, kooperatiba…) batzuekin egindako hitzarmenen barruan,
zehaztu egingo da zer erabilera izan ditzakeen biomasak ustiategietan
eta nekazaritza-prozesuetan, eta laguntza emango da erabilera horiek
ezartzeko, pizgarri ekonomikoen, proiektu pilotuen eta prestakuntzaeta gaikuntza-programen bidez.

3.JI.

Parke eolikoak instalatzea:			
minieolikoa bultzatzea

Parke eolikoak instalatzeak bultzatu egiten du dibertsifikazio energetikoa,
laguntza ematen du klima-aldaketa murrizten, eta lagungarria da mundu
osoan erregai fosilak agortzea geldiarazteko.
Araban, garapen aukera gehien duen energia berriztagarria energia eolikoa
da baita 2020rako energia berriztagarritik datorren energiaren kontsumoa %
20 areagotzea lortzeko helburua erdiesteko aukera gehien duena ere.
Heldu beharreko jarduera-ildoak hauek izango dira:
e3.1 PARKE EOLIKOEN ERAIKUNTZAREN ETA ENERGIA EOLIKOA  	
BANATURIK INSTALATZEAREN ALDE EGITEA
Arabako lurraldean instalatutako energia eolikoaren potentzia handitzea
lortzeko, beharrezkoa izango da estrategia honetan ezarritako
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irizpideen arabera “egokitzat” jotako lekuetako potentzial eolikoaren
aprobetxamendua sustatzea.
Egokitzat jotako parke eoliko horiek eraikiko direla ziurtatzeko,
probintziako energia- eta ingurumen-kudeaketarekin zerikusia duten
eragile publikoek (Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo
Sailak eta Ingurumen eta Lurraldearen Antolamendu Sailak, eta Arabako
Foru Aldundiak) esku-hartze eraginkorra eta koordinatua izango dute
haiek ezartzeko beharrezko administrazio-izapideetan (ingurumeninpaktuari buruzko azterketak, okupazio- eta jarduera-lizentziak, beste
baimen batzuk…). Horren ondorioz, onartutako proiektuak behar
bezain bermatuta egongo dira, ahalik eta baldintza onenetan eraiki
eta martxan jartzeko.
Era berean, AFAk zentral minieolikoen instalazioa sustatuko du
industrialdeetan (Araba Garapen Agentziaren eta lurraldeko eragile
ekonomikoen bidez), nekazaritza eta abeltzaintzako instalazioetan eta
etxebizitza bakartuetan (autokontsumorako).
e3.2 EOLIKAREN ARLOKAKO LURRALDE-PLANEAN JASO EZ DIREN
KOKALEKUETAN HAIZEAK DITUEN EZAUGARRIEN NEURKETAK EGITEA
AFAk etorkizun handikotzat jotzen diren eta estrategia honetan
erabakitako bazterketa-zonetatik kanpo dauden kokalekuen ezaugarri
eolikoak neurtzeko aginduko du. Kokaleku horiek aukeratzeko, eskura
dauden eskala handiko datuak eta toki-ezaugarriak eta -zantzuak
kontuan hartuko dira. Gainera, industria-eremuetako eta trafikodentsitate handiko komunikabideen inguruetako aprobetxamendua
aztertuko da.
Geroago, informazio hori argitara aterako da, sektore eolikoan diharduten
enpresek eta toki-komunitateek erabaki dezaten etorkizunean parte
hartuko duten ala ez instalazio eolikoen garapenean.

4.JI.

BALIABIDE GEOTERMIKOEN EBALUAZIOA			
ETA APROBETXAMENDUA

Teknologia energetiko horren aplikazioa, lehentasunez, eraikin egin berrietan
erabili behar da. Egun dauden eraikinetan, zula daitekeen zona librerik izateak

edo ez izateak baldintzatuko du haren ezarpena, bai eta inguruetan beroa
trukatzeko azalera librerik egoteak edo ez egoteak. Nolanahi ere, instalazio
bakoitzaren potentzial energetikoa datu zehatzen bidez zehaztu beharko da,
gehienetan zundaketa pilotuen, tokiko azterketa hidrogeologikoen, saiakuntza
hidraulikoen, uraren kalitate-saiakuntzen eta abarren bidez.
Egin beharreko ekintzak hauek izango dira:
e4.1 ARABAN ENERGIA GEOTERMIKOAK IZAN DITZAKEEN ERABILEREN
ZEHAZTASUNAK AZTERTZEA
Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan, Euskal Herrian 1983an egindako
hasierako Azterketa Geotermikoaren irizpide teknikoak eguneratzea,
zehaztasunez ebaluatzeko zer aukera dauden energia geotermikoa
garatzeko, teknologia berriak eta Europan nahiz EAEn bertan egindako
garapenak kontuan hartuta.
e4.2 EGINGO DIREN ERAIKIN PUBLIKO BERRIETAN PROIEKTU 		
PILOTUAK EGITEA
AFAk babestu egingo du erakundeak berak sustatu dituen edo, beste
batzuekin batera, sustapenean partaide izan den ekipamenduetan,
instalazioetan eta eraikin publikoetan sistema geotermikoak instalatzeko
bideragarritasun-azterketak egitea.
Zehazki, hurrengo urteetan aurreikusita dago munta handiko
azpiegitura batzuk egitea gure probintzian (Garraio Geltoki Intermodala,
Gasteizko udaletxe berria, Musika eta Arte Eszenikoen Jauregia, kirolteknifikaziorako Kronos zentroa, lurpeko aparkaleku gehiago eta
zerbitzu-eraikinak Arabako herrietan…), eta baliteke haietan horrelako
ezaugarriak dituzten energia-instalazioak jartzea.
Bideragarritasun-azterketen emaitzak eta aplikazioen emaitzak argitara
aterako dira, gizarte osoak haien berri izan dezan.

5.JI.

BALIABIDE HIDRAULIKOEN EBALUAKETA			
ETA BERRESKURATZE POTENTZIALA

Lehenago esan den bezala, Araban txikia da zentral minihidrauliko berriak
instalatzeko potentziala. Interesgarria izan daiteke gaur egun erabiltzen ez
direnak berreskuratzea.
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e5.1 ERABILERARIK EZ DUTEN ZENTRAL MINIHIDRAULIKO ZAHARRAK
BERRESKURATZEKO AUKERAK ZEHAZTEA
Horretarako, Arabako lurralde historikoan dauden estazio
minihidraulikoen inbentarioa eta ezaugarritze-lan zehatza egingo dira,
hala nola haiek berriz erabiltzeko bideragarritasun-azterketa, jabeekin
ados jarrita.

9.2

ARABA 					
EFIZIENTEA

Programa honen xedea aurrezpen eta efizientzia energetikoa bultzatzea da,
Arabako energia-kontsumoa egonkor dadin, bai eta sektorekako jarduerak
sustatzea ere, foru-administrazioaren eskumen- eta jarduera-esparruetan.
Eragin berezia lortu nahi da sektore publikoko instalazioen energiakudeaketan, baina alde batera utzi gabe errepideko garraio pribatuarekiko
mendekotasunaren murrizketa, industria-sektoreko energia-efizientziaren
hobekuntza eta bizitegi-sektorearen energia-kontsumoaren optimizazioa.

6.JI.

ENERGIAREN IKUSPEGITIK ERAGINKORRAGOAK IZANGO DIREN
HIRI-EREDUAK BILATZEA

e6.1 GARRAIO-BEHAR GUTXIAGO DUTEN HIRI-SISTEMAK SUSTATZEA
Arabako Foru Aldundiak babestu egiten du, energiari dagokionez, epe
luzean eta ertainean dentsitate gutxiagoko hiri-ereduetarantz jotzea,
eta, lurraldearen antolamenduan eta hirigintzan oinarrituta (Lurralde
Plan Partzialak eta Sektorekako Lurralde Planak, Hiri Antolamendurako
Plan Orokorrak), mugikortasunaren eta lurraren erabileren ikuspegi
integratua izango duten dentsitateko hiri-ereduen alde egiten du.
Hau da, garraio publikoaren eta motorizatu gabeko mugikortasunaren
eginkizuna indartuko duen antolamenduaren aldekoa da. Ildo horretan,
Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioa da AFAko ingurumenarloak dauzkan mekanismo nagusietako bat.

e6.2 JADA ERAIKITA DAUDEN ERAIKINEN			
ENERGIA-EFIZIENTZIA HOBETZEA
Gaur egun, Arabako lurralde historikoko 100.000 etxebizitzatan baino
gehiagotan egin daitezke hobekuntza teknologikoak, teknikoak eta
kudeaketa-arlokoak, energiaren kontsumoa murrizteko.
EAEko Etxebizitzetarako Eraikuntza Jasangarriaren Gidan –Eusko
Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren, Ingurumen
eta Lurraldearen Antolamendu Sailaren eta Etxebizitza eta Gizarte
Gaietarako Sailaren lan koordinatuaren emaitza– neurri asko jasotzen
dira, bizitegi-sektorean energia aurrezteko erabil daitezkeenak.
Alde horretatik, komunikazio- eta sentiberatze-kanpaina espezifikoen
bidez, bultzatu egingo da EEEk dauzkan laguntza-lineen gaineko
informazioa ematea Arabako bizitegi-parkeari, bai eta haiek eskuratzeko
bidea erraztea ere, etxebizitza pribatuetako energia-kontsumoa
murriztuko duten inbertsioak egin ditzaten:
•

Berokuntza- eta hozte-sistemen energia-kontsumoa gutxitzea
ekarriko duten birgaitzeak.

•

Aldaketak berokuntza-sistemetan.

•

Eraikinetan hozte-sistema jartzea eta ur bero sanitarioa ekoiztea.

•

Barne-argiztapena hobetzea.

•

Kontsumo gutxiko etxetresna elektrikoak erostea.

e6.3 EEE-K ETA IHOBE-K EMANDAKO LAGUNTZAK 		
PROFITATZEA, ARGITERIA PUBLIKOA HOBETZEKO
Aurrezpen potentzial hori lortzeko, energia-efizientzia sustatuko da
lurraldeko udalerrietako instalazioetan (udaletxeetan, ikastetxeetan,
kiroldegietan, liburutegietan…), eta, aurrezpen potentziala bereziki
azpimarragarria denean, lehentasuna emango zaie argiteria publikoaren
zerbitzua hobetzeko lanei (EAEn egindako zenbait esperientzia
piloturen arabera, %40rainoko aurrezpena lor daiteke udal-argiteriaren
energia-kontsumoan).
Arabako udalerri gehienek ezaugarritzat dute txikiak izatea (biztanlekopuruan, behintzat), eta biztanleak oso sakabanatuta egotea. Horregatik,
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argiteria publikoaren beharrak handiak dira, eta hura jartzeko edo
berritzeko baliabide ekonomikoak, askotan, urriak. Energia aurrezteko,
funtsezkoa da argiteria publikoaren ordez sistema efizienteagoak eta
energia-errendimendu handiagokoak jartzea.
Beharrezko inbertsioak errazago eta leku egokienetan egiteko, AFAk,
UDALSAREAren bidez, udalen eta EEEren arteko lankidetza-hitzarmenak
sinatzea bultzatu eta koordinatu ahal izango du, hobekuntza-ekintza
espezifikoak egiteko. Akordio horiek sinatu ondoren, EEEk, lehenik eta
behin, txosten tekniko bat egingo luke, eta, horretan, udalerrietako
energia-egoera ebaluatuko litzateke, eta garatu beharreko jarduera
zehatzak proposatuko lirateke.

7.JI.

IBILGAILU PRIBATUAREKIKO DUGUN 		
MENDETASUNA ARINTZEA

Garraio-sektorea energia-kontsumitzaile handia da, eta Arabako Foru Aldundiak
eginkizun garrantzitsua bete dezake garraioaren plangintza iraunkorra
egiteko sistemetan. Ildo horretan, ekimenak abiaraziko dira, jasangarritasun
gutxieneko garraiobideen erabilera gutxitzeko; ibilgailu pribatuarena, adibidez.
Zehazkiago, jarduera batzuk planteatzen dira:
e7.1 ARABAKO NUKLEO NAGUSIAK LOTZEN DITUEN GARRAIO-SARE
PUBLIKOA OPTIMIZATZEA
Uneotan, Arabako Foru Aldundia Arabako lurralde historikoko
Hiriarteko Garraioaren Mugikortasun Plan Gidari berria idazten ari
da. Plan horrek energiaren efizientzia- eta, garraiobide publikoekin
egindako lekualdaketetan, efikazia-irizpideak jaso beharko ditu, ibilgailu
pribatuaren bereizi gabeko erabileraren disuasio-neurri gisa.
e7.2 IBILGAILU ELEKTRIKOEN SALMENTA ETA ERABILERA SUSTATZEA
Pixkanaka, horrelako ibilgailuak (elektrikoak eta/edo hibridoak) sartuko
dira AFAko automobil-parkean.
e7.3 AUTOA PARTEKATZEKO SAREA BERRIZ BULTZATZEA
Horretarako, ohiko bidaietan ibilgailua partekatzeko interesa dutenentzat
gaur egun dagoen web-orria sustatuko da, eta mugikortasun iraunkorreko
praktika hori sustatzeko neurri berriak jasoko dira.

e7.4 MOTOR GABEKO MUGIKORTASUN-AUKERAK SUSTATZEA
Arabako Ibilbide Berdeen sarea gauzatzen, mantentzen eta sustatzen
jarraituko da, funtsezko azpiegitura baita, Araban motorrik gabeko
garraioa bultzatzeko. Ahalegin berezia egingo da, jolasteko eta kirola
egiteko lekuak izateaz gain, hurbileko herriak komunikatzeko ohiko
bide gisa erabiltzen diren sareko zatietan.
Esparru arau-emailea garatuko da, oinezko eta ziklistentzako
azpiegiturak antolatu eta bultzatzeko, hauei buruzko foru-arauak landu
eta onartzearen bidez:
•

Arabako bizikleta-bideak

•

Arabako Ibilbide Berdeak

8.JI.

ARABAKO INDUSTRIA-SEKTOREAREN 		
ENERGIA-EFIZIENTZIA HOBETZEA

e8.1 ARABAKO INDUSTRIA-INSTALAZIOETAN TEKNOLOGIA		
GARBIEN ZERRENDAREN ONARPENA SUSTATZEA
Foru-aldundiek laguntza-linea bat dute, hiru lurralde historikoetako
enpresek ekoizpen garbiko sistemak ezar ditzaten sustatzeko.
Horretarako, erakunde horiek pizgarri fiskalak ematen dituzte, eta
horien ondorioa da Sozietateen gaineko Zergaren kuotan %30eko
kenketa egitea, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurraldearen
Antolamendu Sailak egindako Teknologia Garbien Zerrendan jasota
dauden 60 teknologietakoren bat jartzea erabakitzen duten enpresei.
Alde horretatik, AFAk, SEA-Arabako Enpresariak elkartearen bidez,
sistema horiek pixkanaka onartu eta ezartzea bultzatuko du elkarte
horretako kide diren enpresetan

9.JI.

NEKAZARITZA-SEKTOREAREN 			
ENERGIA-EFIZIENTZIA HOBETZEA

e9.1 ENERGIAREN IKUSPEGITIK EFIZIENTEAGOAK DIREN NEKAZARITZAKO
ETA BASOGINTZAKO IBILGAILU ETA MAKINEN EROSKETA SUSTATZEA
Ekintza horri heltzeko, energiaren efizientzia-irizpideak jasoko lirateke
basogintza-, nekazaritza- eta abeltzaintza-sektoreetan ibilgailuak,
traktoreak eta makinak berritzeko laguntza publikoen programetan.
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e9.2 UREZTAKETA SISTEMAK MODERNIZATZEA, 			
ETA HORRETARAKO PONPATZE-SISTEMAK EGOKITZEA
Energia-ikuskaritza baten bidez, Arabako sail ureztatuetako ponpatzesistemak gaur egun zer egoeratan dauden ebaluatuko da, eta,
kontsumo elektrikoaren ikuspegitik, haietan efizientzia handiagoa eta
optimizazioa lortzeko zer aukera dauden aztertuko da.
Azterketaren emaitzetan oinarrituta, ekipoen energia-efizientzia hobetzeko
finantza-linea espezifikoen ezarpena aztertuko da.
e9.3 500 biztanletik beherako toki erakundeetan energia 
berriztagarrIen ekoizpena sustatzea
Arabako Foru Aldundiak, udalekin eta EEErekin lankidetzan, 500 biztanle
baino gutxiagoko toki erakundeetan energia berriztagarriko zentroak
instalatzea bultzatzeko bideragarritasun tekniko eta ekonomikoa
aztertuko ditu.

9.3

KONPROMISOA 					
HARTU DUEN ARABA

Industria eta energia berriztagarriak garatzeko, beharrezkoa da gizartea
prestatuta egotea, eta sentibera izatea, politika energetiko berriekiko. Aurrekoa
lortuko bada, eztabaida irekia egin beharko da herritarren, gaiarekin zerikusia
duten eragileen, profesionalen eta beste interes-talde batzuen artean, gero
eta jende gehiago egon dadin, energia berriztagarriko teknologien garapenak
dauzkan abantailez eta desabantailez ondo informatuta.
Programa honek eztabaida- eta informazio-prozesu bat sustatuko du, erabaki
beharrekoei eta dauden aukerei buruz, bai eta energia berriztagarriak Araban
garatzeak alde eta kontra dauzkan alderdiei buruz ere.

10.JI.

ARABAN DAGOEN ENERGIA BERRIZTAGARRIEN BEHARRARI
BURUZ ETA HORIEK DITUZTEN AUKEREI BURUZ INFORMAZIOA
EMATEA ETA KONTZIENTZIATZEA

Ekintza zehatzak hauek izango dira:
e10.1 ENERGIA BERRIZTAGARRIEK ARABAN IZAN DITZAKETEN ONURA
EKONOMIKOAK, SOZIALAK ETA INGURUMENEKOAK KUANTIFIKATZEA,
ETA EMAITZAK ARABAKO GIZARTEARI JAKINARAZTEA
e10.2		ENERGIA BERRIZTAGARRIEI BURUZKO MEZU ETA ESPERIENTZIA
POSITIBOAK GIZARTEAN ZABALTZEA
Informazio- eta komunikazio-ekimenen bidez, mezu argiak landu eta
zabalduko dira energia berriztagarrien eta ingurumenaren arteko
erlazioari buruz, eta lurraldeko ingurumen- eta gizarte-erakundeen
arteko adostasuna bilatuko da. Lurraldeko hezkuntza-programetan
energia berriztagarriei buruzko prestakuntza-materialak jasotzea da
aipatu mezuak zabaltzeko beste bideetako bat.

11.JI.

ENERGIA-AURREZPENARI ETA EFIZIENTZIARI	 
BURUZKO INFORMAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

e11.1		ARABAN ENERGIA-AURREZPENARI ETA -EFIZIENTZIARI BURUZKO
KOMUNIKAZIO-PLAN INTEGRALA DISEINATZEA, GARATZEA ETA
GAUZATZEA
Arabako Energiaren Aurrezpen eta Efizientziaren Komunikazio Plan
Integrala landu eta martxan jarriko da, Arabako gizarte osoarentzat.
Planak jarduera-sektore hauei erreparatu beharko die, ekintzaproposamenekin eta mezu bereizi eta espezifikoen bidez jo beharko
baita haiengana:

Horretarako, hainbat ekintza garatuko ditu bi jarduera-ildo elkarren
osagarritan, herritarrek, erakundeek eta inplikatutako eragileek jakin dezaten
zer irizpide hartu dituen Arabako Foru Aldundiak, energia horiek ezartzeari
buruz; jarduera-ildoak hauek dira:

• Industria-sektorea

• Zerbitzu publikoen sektorea

• Zerbitzu-sektorea

• Garraio-sektorea

• Bizitegi-sektorea

• Nekazaritza- eta abeltzaintza-sektorea

•

Araban dagoen energia berriztagarrien beharrari buruz eta horiek
dituzten aukerei buruz informazioa ematea eta kontzientziatzea.

•

Energia berriztagarriaren aukerak eta arriskuak ulertzea.

Komunikazio Plan Integralaren helburua hau izango da: alde batetik,
aurrezpen eta efizientzia energetikoa ezagutzera ematea, Araban
hazkunde ekonomikoa eta gizarte- eta ingurumen-ongizatea lortzeko
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tresnak diren aldetik; eta, bestetik, baldintza egokiak sortzen
laguntzea, Arabako gizartean aurrezpen energetikoaren kultura zabal
eta gara dadin.

9.4

ARABA					
LEHIAKORRA

Programa honen helburua Eusko Jaurlaritzaren Industria sailarekin batera lan
eginez, Araban teknologia berriztagarriko industria ezartzea eta horrelako
energien arloko munduko merkatuan tokia hartzea ahalbidetzea da.
Horretarako, ondorengo esparru hauetan eragingo da:
•

Energia berriztagarrien sektorean, negozioen sorrera babestea, eta
inbertsioak erakartzea beste lurralde batzuetatik, estrategia honen
garapenaren barruan.

•

Langile kualifikatuak gaitzea energia berriztagarrien esparruan.

Hortaz, gizarte- eta enpresa-bide bat zehaztu eta finkatu nahi da, energia
berriztagarrien alorrean, eta oinarri egokiak jarri nahi dira, 2020. urtean,
lurraldean, ahalik eta teknologia-sorta anitzena kontuan hartuko duten
proiektu berezi eta berritzaileen kopuru garrantzitsu bat garatzeko

12.JI.

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN SEKTOREAN 	NEGOZIOEN
SORRERA BULTZATZEA ETA LURRALDETIK KANPOKO
INBERTSIOAK ERAKARTZEA

Tokiko enpresak lortu nahi dira energia berriztagarrien eta energiaefizientziaren sektorean, tokiko, nazioko eta Europako energia-testuinguru
berrian sortutako negozio-aukerak baliatzeko gauza izan daitezen, eta
lehentasuna emango zaie proiektu berritzaileenei.
Era berean, kanpoko enpresak, jarduerak eta inbertsiogileak erakarri nahi
dira, erronka hau bultza dezaten, estrategia honek zehaztutako ekintzaesparruaren barruan. Beharrezkoa izango da AFAk bidea erraztea,
abangoardiako teknologia enpresa-errealitatearen egunerokotasunera hurbil
dadin; gainera, inbertsioak egin beharko dira ezagutzan, teknologian eta
berrikuntzan, eta jarduera ekonomikoetarako lurra energia-sektorearekin
zerikusia duten ekimenekin lotu beharko da.

e12.1		HAINBAT SEKTORETAN APLIKA DAITEZKEEN		
TEKNOLOGIA BERRIZTAGARRIAK IDENTIFIKATZEA
Ekoizpen-sektoreetan aplika daitezkeen teknologia berriztagarriak
identifikatuko dira, hala nola, 2020. urteari begira, teknologia horiei
lortutako ondasun eta zerbitzuetarako merkatu potentzialak.
Merkatu-ikerketa bat egingo da sektoreko negozio-aukerei buruz, eta,
EEErekin eta Teknologia Zentroekin batera, energia berriztagarriei
lotutako teknologien eta proiektuen zaintza-sistema antolatuko da.
Alde horretatik, EAEn, klusterren bidez, jadanik ezartzen ari dira
zaintza estrategikoa egiteko zerbitzuak, eta Energiarako Sektorekako
Berrikuntza Agenda amaitzen ari da.
e12.2		EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ENERGIA-KLUSTERRAREN OSAGAI
ARABARRA INDARTZEA, BEREZIKI ENERGIA BERRIZTAGARRIEI
LOTUTAKO ENPRESETAN
Helburua izango da lankidetzazko lan-eredu egonkor bat diseinatzea
ikerketa-zentroen, enpresen eta probintziako beste erakunde batzuen
artean, eragileen artean sinergiak sortu eta jakintza trukatzeko.
Horren bidez, alde batetik, errazago helarazi nahi da ikerketazentroetako jakintza eta teknologia Arabako sare ekonomikora;
eta, bestetik, ikerketa eta berrikuntza bultzatu nahi dira energia
berriztagarrien sektoreari lotutako enpresa txiki eta ertainetan,
gaiarekin zerikusia duten ikerketa-zentroekin batera egindako lanaren
bidez. Batak nahiz besteak, horrenbestez, sektoreko enpresen
ahalmen teknologikoa eta berritzailea handituko dute.
Beharrezkoa izango da aldez aurretik lan egitea, energia berriztagarrien
esparruan eragileen mapa gauzatzeko, sektorean dauden enpresa-,
teknologia- eta zientzia-eragileek dakitena sustatzearren.
e12.3		ENPRESEI BERRIZTAGARRIEN MERKATUAN SARTZEKO  ERRAZTASUNAK
JARTZEA
Proiektuak finantzatzeko tresnak eskuratzeko ahalik eta erraztasun
gehien jartzea helburutzat hartuko da, probintziak energia
berriztagarrien proiektuetarako Europan dauden Egiturazko Funtsetatik
behar duena lor dezan, eta aldian-aldian hitzaldiak eta jardunaldi
teknikoak antolatuko dira lurraldeko energia berriztagarriei buruz.
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13.JI.

BERRIZTAGARRIEN ARLOAN IBILBIDE		
AITZINDARIA FINKATZEA

e13.1		LURRALDEAN TEKNOLOGIA BERRIZTAGARRIAK ERABILTZEN DITUZTEN
PROIEKTU BERRITZAILE ETA BEREZIEN KOPURUA MAXIMIZATZEA
Ekintza hau I+G+b arloko ahaleginak babestuz eta oraindik heldu
gabe dauden teknologietarako funts gehigarriak emanez gauzatuko
da. Garapen ekonomikoari lotutako proiektu berriztagarri eta
iraunkorretarako ikerketa eta berrikuntzari bultzada emango zaio
probintziako eragileekin batera: unibertsitatea, teknologia-zentroak,
enpresa pribatuak eta administrazioa bera.
Ikerketen xedea izango da proiektu integralak garatzea, Arabako
esparru sozioekonomikoan hobekuntza energetikoak lortzeko.

14.JI.

Energia berriztagarrien eta iraunkorren sorkuntzan 
adituen heziketarako laguntza

e14.1		Energia berriztagarrien eta iraunkorren sorkuntzan 
adituen heziketa
Arabako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan, energia
berriztagarriak instalatzeko, erabiltzeko, kudeatzeko, horien inguruko
mantentze-lanak gauzatzeko… langileak kontratatzea eta etengabe
birziklatzea errazteko lanbide zikloan ezarriko ditu eta EHUrekin
lankidetzan arituko da, bereziki, Arabako ingeniaritza eskolarekin,
energia elektriko berriztagarri eta iraunkorraren sorreran adituak
diren ingeniariak prestatzeko da. Garapen ekonomikoari lotutako
proiektu berriztagarri eta iraunkorretarako ikerketa eta berrikuntzari
bultzada emango zaio probintziako eragileekin batera: unibertsitatea,
teknologia-zentroak, enpresa pribatuak eta administrazioa bera.
Ikerketen xedea izango da proiektu integralak garatzea, Arabako
esparru sozioekonomikoan hobekuntza energetikoak lortzeko.
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9.5   

JARDUEREN					
LABURPEN-TAULA
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9.6

PROGRAMA							
EKONOMIKOA

Ondoren, ekintza-planak, bere indarraldiko lehen bost urteetan, aurreikusitako jardueretarako
inbertsioak jasotzen dira. Plana eta haren helburuak betetzearen bitarteko ebaluaziotik abiatuta,
eta sektorearen eboluzio teknologikoan eta arauzkoan oinarrituta, planaren bigarren zatirako
programa ekonomikoa egingo da:

PROGRAMA
EKONOMIKOA,
GUZTIRA

2010

2011

2012

2013

2014

1.560.000 € 2.925.000 € 2.615.000 € 2.495.000 € 2.495.000 €
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9.7

EKINTZA-PLANAREN 				
KUDEAKETA-EREDUA

JARRAIPEN
BATZORDEA

Hartzen diren erabakien azken erantzulea
ARABAKO DIPUTATU NAGUSIA
Eskumen-esparruen arabera hartzen diren erabakien
erantzulea:
INGURUMEN ZUZENDARIA

Arabako lurralde historikoan, foru-aldundiaren jarduera-esparruen barruan,
2010-2020rako ekintza-plana da energia berriztagarriak sustatzeko tresna
operatibo nagusia, eta, plana abiarazi eta zuzen gauzatuko bada, ezinbestekoa
da kudeaketa-organo batzuk eta jarraipen-sistema bat izatea, egin beharreko
jarduera guztiak era koordinatuan abiaraz eta ebalua ditzaten.

BERRIKUNTZA ETA EKONOMIA-SUSTAPEN ZUZENDARIA
TOKI-ADMINISTRAZIO ETA LURRALDEAREN 		
OREKA ZUZENDARIA
HERRI LAN ETA GARRAIO ZUZENDARIA
NEKAZARITZA ZUZENDARIA

9.7.1 KUDEAKETA-ORGANOAK

FORU ADMINISTRAZIO ZUZENDARIA

Diseinatu den kudeaketa-ereduan Jarraipen Batzordea dago, bai eta Proiektu
Bulegoa ere, eratu beharko baita, plana zuzen gauzatu eta jarraipena
egiteko. Ondoko irudian, antolaketa-eskema ikusten da.

KOMUNIKAZIO ZUZENDARIA
OGASUN ZUZENDARIA

Jarraipen Batzordea

PROIEKTU
BULEGOA

Jarraipen Batzordearen ardura izango dira:

Barne-talde teknikoa
1 BERRIKUNTZA ETA EKONOMIA-SUSTAPEN ARLOKO
TEKNIKARIA
1 TOKI-ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE-OREKA ARLOKO
TEKNIKARIA
1 HERRI LAN ETA GARRAIO ARLOKO TEKNIKARIA
1 NEKAZARITZA ARLOKO TEKNIKARIA
1 FORU-ADMINISTRAZIOKO TEKNIKARIA
1 KOMUNIKAZIO ARLOKO TEKNIKARIA
1 OGASUN ARLOKO TEKNIKARIA

• ekintza-planarekin koordinatuta, Urteroko Jarduera Programa onartzea.
• Planaren eguneraketa onartzea, eta hura berritzeko beharrezko zeregin
guztiak abian jartzea.
AFAko diputatu nagusia izango da Jarraipen Batzordearen azken erantzulea,
eta harena izango da, horrenbestez, ekintza-planaren inguruan hartzen diren
erabakien azken ardura. Diputatu nagusiaz gain, batzordeak, arloko zuzendarien
bidez, gaian eskumenak dituzten aldundiko arlo guztietako ordezkariak izango
ditu. Arloetako zuzendariek hartuko dituzte, nork bere eskumenen arabera,
Proiektu Bulegotik iristen direnei buruzko azken erabakiak.
Proiektu Bulegoa

Kanpo-talde teknikoa
1-2 pertsona

•

Planaren eboluzioaren jarraipen etengabe eta formalizatua egitea, eta
urtero haren egoerari, eboluzioari, jarraipenari eta jarduerei buruzko
txostena egitea.

•

Plan operatiboen eta urteko txostenen zirriborroak prestatzea.

•

Bileretara deitzea, eta material dokumentalak ematea zuzendaritzarentzat.

•

Oinarrizko erreferentzia izatea eragile publiko eta pribatu guztientzat,
eta informazio estrategikoa zabaltzea eta ematea energia-kudeaketan
zerikusia dutenei eta gizarte osoari.

Proiektu Bulegoa arduratuko da plana koordinatzeaz. Egiteko hauek izango ditu:
•

Urteko ekintza-programa prestatu eta proposatzea, eztabaida dezaten,
eta, hala egokituz gero, Jarraipen Batzordeak onar dezan.

•

Batzordeak aurrez eztabaidatu eta onartutako ekintzak modu koordinatuan
gauzatzea.

•

Plana bete eta ekintzak zuzen gauzatuko direla bermatzea, eta planak
Arabako ingurumenean eta egitura sozioekonomikoan izango duen
eragin onuragarria maximizatzea.

Arduraduna/Koordinatzailea
INGURUMEN ARLOKO TEKNIKARIA
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•

Aholkularitza-ekintzak egitea, Plana eguneratzeko eta ingurunearen
aldaketetara egokitzeko, eta planak aurrera egin dezan eta hartan
zehaztutako jarduera-programak abiaraz daitezen interesa duten
eragileek parte har dezaten bultzatzea. Horretarako, iritziak trukatzeko
eta lankidetzarako mahai-inguruak eta foroak antolatuko dira.

•

Sailen eta administrazioen jardueren eta ekintzen jarraipen eraginkorra
koordinatzea eta egitea.

•

Planaren jarduerak EEEk eta Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza
eta Turismo Sailak bultzatutakoekin koordinatzea, Arabako lurralde
historikoaren proposamenak jaso daitezen Euskadiko etorkizuneko
energia-estrategiaren definizioan.

•

Energia eta ingurumenean, ekonomia-garapenean, toki-administrazioan,
herri-lanetan, garraioan eta nekazaritzan eskumenak dituzten aldundiko
arloetako teknikariz osatuta egongo da, eta horiek Ingurumen Saileko
teknikari batek koordinatuko ditu.

Honako hauek osatuko dute: Aldundian energia eta ingurumena, garapen
ekonomikoa, toki administrazioa, herrilan, garraio, ogasun eta nekazaritza
gaietan eskumenak dituzten arlo bakoitzeko teknikariek. Eta guztien
koordinatzailea Ingurumen departamentuko teknikari bat izango da.
9.7.2 PLANAREN EBALUAZIOA ETA SEGIMENDUA
Planaren ezarpena efizientea izateko, ezinbestekoa da haren gauzapenaren
jarraipen etengabea egitea, jarduerak zer neurritan betetzen diren eta zer
emaitza lortzen diren ebaluatzeko. Jarraipena, gainera, beharrezkoa izango
da ondorioak ateratzeko, eta aldaketak edo, planaren etorkizuneko egoeraren
arabera, egokitzapenak proposatzeko.
Urteko Ebaluazio eta Jarraipen Txostenak prestatuko dira, aurreikusitako
ekintzen ezarpen-maila, aldian izandako eboluzio teknologikoa eta,
abiapuntuko egoerarekin alderatuta, guztira aurreratutakoa ebaluatzeko.
Haien ondorioak baliagarriak izango dira, Proiektu Bulegoak, hala egokituz
gero, hobekuntzak eta jarraibide edo jarduera berriak proposatzeko, Jarraipen
Batzordeak onar ditzan.
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Urteko txostenez gain, Planaren eta lortutako emaitzen berrikuste sakonagoa
egingo da, Bitarteko Ebaluazioaren bidez, eta berrikuste hori 2014. urtean
gauzatuko da; hain zuzen ere, planaren indarraldiaren erdira iritsitakoan.
Berrikuste horretan, diagnostikoa eguneratu egingo da, eta, behar izanez
gero, hasieran aurreikusitako helburuak eta ekintzak berrikuspena egiten
den uneko egoerara egokituko dira. Jarraipen Txostenaren emaitzetan eta
ondorioetan oinarrituta (2014. urtea), aurreikuspen ekonomiko egokiak
egingo dira, jarduerak 2015-2020rako Planaren aldian egiteko.
Kasu batean zein bestean (urteko txostenak eta bitarteko ebaluazioa),
Proiektu Bulegoa arduratuko da haiek egiteaz.
Araban energia berriztagarrien ezarpenaren eta elektrizitate kontsumoaren
jarraipena nahiz energia aurrezteko politikena Aldundiaren Batzordearen
aurrean agerraldiak gauzatuz egingo da eta agerraldia urtero urteko
lehenengo hiruhilekoan egingo da.
Zentzu horretan, Arabako Foru Aldundiak Arabako Biltzar Nagusiei informazio
eta jarraipeneko urteko txostenak bidaliko dizkie horien hurrengo urteko
lehenengo hiruhilekoan eta 2014ko azken hiruhilekoan Planaren Bitarteko
Ebaluazio txostena bidaliko die.
9.7.3 Plana beste erakunde batzuei bidaltzea
Mugarri Plana eta Arabako Biltzar Nagusiek onetsitako erabaki proposamenak
Eusko Legebiltzarrera eta Eusko Jaurlaritzara bidaliko dira, baita 2010ean
egin behar den Euskadiko Energia Estrategiaren berrikuspenerako Arabaren
ekarpena ere, eta Arabarentzat Planeko 5. idatz-zatian jasotako irizpideak
errespetatzea garrantzitsua dela adieraziko da.
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