Espainia eta Frantzia arteko
interkonexio elektrikoa
Bizkaiko Golkotik barrena
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boletina
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2018ko
martxoa

Argitalpen honen egilea izango da erantzule bakarra. Europar
Batasuna ez da erantzule izango argitalpen honetan agertzen
diren informazioei ematen zaien ezein erabilerari dagokiolarik.

Interesatutako publikoaren esku-hartze eraginkorra izan da, eta herritar
guztiek hartu ahal izan dute parte, banaka nahiz taldean, interes komuneko proiektu honetan (IKP) erabakiak hartzeko unean.
Proiektuan interesa duten aldeei informazioa eman eta kontsultak egin
zaizkie fase oso goiztarrean, publikoak izan zitzakeen ardurak kontuan
har zitezkeen garaian. Eta modu irekian eta gardenean egin da dena. Publikoak Parte Hartzeko Kontzeptu Planean definitu ziren garatutako jarduerei esker, herritarren eskubideak gauzatu ahal izan dira proiektuko fase
honetan parte hartzeari dagokionean.

Parte-hartze publikoko prozesuaren etapak

Informazio-guneak
aztertutako eremuko
udalerrietan
21/09
2017

Parte-hartze
publikoaren
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2017
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2017
Bilera publiko
informatiboak
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2017

15/11
2017

Bilera
arrantzaleen
kofradiekin eta
elkarteekin

13/12
2017

14/12
2017

Jardunaldi
teknikoa

24/01
2018

Bigarren bilera
Gatikan,
udalerrian
jasotako
adierazpenak
jorratzeko

Jardunaldia
administrazioekin
eta sektoreko
Ingurumenari
enpresekin
buruzko
jardunaldia

12/02
2018

Marzo
2018
Parte-hartze
publikoa
amaitzeko
jardunaldia

Jardunaldia Bilboko
Ingeniaritza Eskolan
(UPV/EHU)

Kontsulta publikoaren laburpena
Aztertu diren
eremuko
udalerrietan

Proiektuari buruzko
dokumentazioa banatu da
postontzietan eta
informazio-jardunaldien
datak jakinarazi dira.
Asteetan zehar,
herritarren arretarako
guneak ezarri dira aztertu
den eremuko udalerri
bakoitzean: Laukiz,
Gatika, Maruri-Jatabe,
Mungia, Lemoiz eta Bakio.

Zazpi jardunaldi
presentzial egin dira,
proiektua publikoki
aurkezteko. Gutxi
gorabehera, 300 bat
lagunek hartu dute parte.
Udalerrietako
udaletxeetan
iradokizunen postontzi
bat jarri da bizilagunen
eskura, edozein kontsulta
edo iradokizun egiteko.
1.300 lagun ingururen
kontsultak eta
iradokizunak jaso dira
gutxi gorabehera, eta Red
Eléctricak guztiak aztertu
eta erantzun ditu
ikuspuntu teknikotik eta
ingurumenaren
ikuspegitik.

QR kodeak eskaneatu
bideoak ikusteko.

Bilboko Ingeniaritza Eskolako
(EHU/UPV) jardunaldia.

Ingurumenari buruzko jardunaldia.

Udalerrietako informazio-jardunaldiei buruzko adibidea (irudikoa Mungia da).

Administrazioekin eta enpresekin izandako jardunaldia Bilboko La Alhóndigan.

Interes eta
ezinegon
handiena piztu
duten gaiak

• Proiektuaren beharra eta justifikazioa.
• Etorkizuneko estazio bihurtzailearen kokapena.
• Gatikako azpiestazioaren eta etorkizuneko estazio bihurtzailearen zarata.
• Eremu elektromagnetikoak.
• Instalazioak ingurunean izango duen inpaktu bisuala.
• Udalerriei eta partikularrei emango zaizkien kalte-ordainak.

Sektore-mailan

• Arrantzaleen kofradiekin eta elkarteekin egindako jardunaldia: 11 lagun bertaratu ziren.
• Administrazioekin eta sektoreko enpresekin egindako jardunaldia: 150 lagun
bertaratu ziren.
• Jardunaldi teknikoa: 60 lagun bertaratu ziren.
• Ingurumenari buruzko jardunaldia: 30 lagun bertaratu ziren.
• Bilboko Ingeniaritza-eskolako (UPV/EHU) jardunaldia: 150 lagun bertaratu
ziren.

Inpaktuak
murrizteari
buruzko
arreta-gune
nagusiak

Behin betiko proiektuak, ahal den neurrian, kontuan izango ditu parte-hartze
publikoko prozesuan eta aurreko kontsultetako tramitean bildutako adierazpenak eta iradokizunak.
Zarata: ahal den neurrian,
jendea bizi den edo
eraikinak oso gertu dauden
eremuak saihestuko dira,
zarata-igorpenak
pertsonak molestatu
baititzake, eta
osasun-neurriak betetzeko
beharrezko
prebentzio-neurriak
hartuko dira jatorrian.
Habitatak: erkidegorako
intereseko diren habitatak
osatzen diren tokiak eta
babestutako espezieak edo
galtzeko arriskuan dauden
espeziea bizi diren tokiak
saihestuko dira
proiektuan.
Populazioa: ahal dela,
saihestu egingo dira
herriguneak eta
hiri-garapen bat jasan
lezaketen eremuak, baita
bakartutako etxebizitzak
ere.

Paisaia: saihestu egingo
dira nekazaritza-balio
handiko edo balio
ekonomiko handiko
uzten guneak eta
paisaia-kalitate handiko
edo oso handiko
eremuak.
Azpiegiturak: ahal den
neurrian, lehendik
dauden bideak eta
azpiegiturak
aprobetxatuko dira.

Proiektuaren
webgunea

Proiektuaren webgunea sortu da, proiektuari buruzko informazioa esku-eskura
jartzeko asmoz. Informazio-lerro zuzena dago www.inelfe.eu orri zehatzaren
eta golfodebizkaia@inelfe.eu helbide elektronikoaren artean, partehartzaileen
arteko komunikazioak kudeatzeko eta informazioaren elkartrukea ziurtatzeko.
Proiektuaren webguneak dokumentazio hau du:
• Informazio-liburuxka.
• Proiektuaren laburpen ez-teknikoa.
• Proiektuaren programazioa eta parte-hartze publikoaren informazioa.
• Kontsulta publikoetan oharrak eta kexak adieraztera bideratutako harremanetarako datuak.

27.000

bisita baino gehiago jaso
dira Inelfe webgunean
parte-hartze publikoko
prozesuan.

Interkonektatutako energia-sare europar bat ezinbestekoa

Proiektu hau erronka bat

da Europaren segurtasun energetikoa eta lehiakortasuna
bermatzeko, eta Europar Batasunak agindutakoaren arabera,
deskarbonizazioa lortzeko eta klima-aldaketaren aurka egiteko.
Sare interkonektatu batek Energia Batasunaren helburua

Europar Batasunaren
energia-politikaren
ardatz nagusiak

erdiesten lagunduko du: energia seguru eta iraunkorra, Europar
Batasun osoko hazkundearekin eta enpleguarekin bateragarria
dena, arrazoizko prezioan bermatzea.

eta babesten dute iberiar penintsularen eta EBko beste
herrialdeen arteko interkonexioen garapena. Hala, 2002ko

Interkonexioahalmen
handiagoa...

da Frantzia, Espainia eta
Europarentzat, energiatrantsiziorako bidean
aurrerapausoak emateko.
Horregatik, 2013ko urriaren

...osagarritasunak
baliatzeko

14an, Europako Batzordeak
Bete-betean funtzionatzen duen
eta guztiz interkonektatuta dagoen
Energia. Batasun bat garatzea,

Hori dela-eta, europar erakundeek politikoki bultzatzen

eta Parlamentuak proiektua

Energia berriztagarrien integrazioa
bultzatzea. Energia-kontsumo osoaren

% 27 energia-iturri berriztagarrietatik

Frantzia, Portugal eta Espainiaren arteko goi-bilerak, Madrilgo
Adierazpena sinatuz, berretsi zuen garrantzitsua zela ahalegin
guztiak egitea, gutxienez, % 10eko interkonexio elektrikoa

ateratzea, energia-menpekotasuna
murriztuz.

Berotegi-efektuko gasen isuriak

lortzeko, beranduen jota, 2020an, eta hurrengo urteetan

% -40 murriztea 1990. urtearekin

portzentaje hori igotzen joatea.

alderatua.

FSC ® C015305

Bizkaiko Golkotik egindako loturak
5.000 MW-ko interkonexio-ahalmena
ahalbidetuko du, egungo 2.800 MW-ko
ahalmenarekin alderatuta.
Mix energetikoa eta kontsumo
handieneko uneak desberdinak
eta osagarriak dira bi
herrialdeetan.

+INFORMAZIO
GEHIAGO:
TYNDP 2016

«Interes Orokorreko Proiektu»
izendatu zuten, energiaazpiegiturei buruzko europar

duena eta hornikuntzaren segurtasuna
bermatzen duena.

martxoan, Bartzelonan, Europako Kontseiluak estreinakoz
onartu zuen Estatu kideek, 2020rako, gutxienez, ekoizpenahalmen instalatuaren % 10 interkonexio elektrikora bideratu
behar zutela. Gero, 2015eko martxoaren 4an egin zen

BIRZIKLATUTAKO

Elkarrekin eraikiko dugun
europar interesdun proiektu

Birziklatutako materialaz
egindako papera

...Espainia eta Frantziaren
arteko interkonexioa indartuko du

...energiaeraginkortasuna
sustatzeko

araudiaren baitan (347/2013).

Interkonexioen hazkundeak
sorkuntza-kostuak murrizten ditu eta
energia-sistema optimizatzen du. (*)
* ENTSOEren «Ten Years Network
Development Plan 2016» azterketaren arabera.

Parte-hartze publikoa

http://tyndp.entsoe.eu/

Lege gordailua: M-24371-2017

Edukiak hainbat hizkuntzatan argitaratu dira (euskara, ingelesa, frantsesa eta
gaztelania), alde interesdun guztiek informazioa eskura izateko xedez.

Frantzia eta
Espainiaren arteko
interkonexio
elektrikoa
Bizkaiko Golkoan zehar

+INFORMAZIO
GEHIAGO:

Estatu bakoitzak azpiegitura elektrikoen arloan ezarri dituen prozedura propioak jarraituz bideratu eta
baimenduko du proiektua. Araudiaren arabera herrialde bakoitzean aurreikusten diren kontsultez gain, Interes

1. Prozeduren
eskuliburua (FR)

Orokorreko Proiektu oro egiteko, Frantziak eta Espainiak informazio eta parte-hartze publikoa bermatu behar
dituzte europar eskakizunekin bat eginez. Ekintza horiek modu desberdinetan egin daitezke baina, gutxienez,
proiektuari eskainitako webgune bat diseinatu behar da, bilera publikoak egin behar dira eta iruzkinak
jasotzeaz edota edozein galdera mota erantzuteaz arduratzen den erakunde bat sortu behar da. Horrela,
2. Prozeduren
eskuliburua (ES)

biztanleek proiektua gauzatzeko modalitate teknikoak eta trazadurak definitzeko etapa desberdinetan
parte hartu ahalko dute. Kontsulta eta informazio publikoko faseetan, hainbat trazadura proposatuko dira,
egokiena ingurumen-inpaktu txikiena duena izango delarik.

Abantailak
Hornikuntzabermea
hobetzen du

Sistema
interkonektatuen
efizientzia
handitzen du

Irabazi
ekonomikoak
sistema
elektrikoarentzat

Energia
berriztagarrien
integrazioa
areagotzen du

Sistema elektrikoak
egonkorragoak dira saretuagoak
eta interkonektatuagoak
daudenean. Interkonexioak
hornikuntzaren segurtasuna
bermatzeko bektore
nagusia dira.

Energia sortzeko zentral
gutxiago behar dira puntako
orduetan (19:00ak Frantzian
eta 21:00ak Espainian)
energia hornitzeko,
eta sorkuntza-kostuak
txikiagoak dira.

Lineetan erabili
gabe gelditzen den
eta hornikuntzaren
segurtasuna bermatzera
bideratzen ez den
ahalmenarekin,
elektrizitate-truke
komertzialak egiten dira
egunero, non herrialde
bakoitzak elektrizitatea
ekoizteko duen modua

Interkonexioahalmena areagotzen
den neurrian, sistema
batek segurtasunbaldintzetan integra
dezakeen ekoizpen
berriztagarriaren
bolumena maximizatu
egiten da, sistema
berean sartzen ez den
energia berriztagarria,
alferrik galdu ordez,
ondoko beste
sistemetara bidali
daiteke-eta.

1. https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/interconnexions-electriques-manuel-des-procedures
2. http://www.minetad.gob.es/energia/es-ES/Documents/manual-procedimiento-autorizacion-PCIs.pdf

Proiektuaren egutegia
2017

+INFORMAZIO GEHIAGO:
1. Sare
nazionala
garatzeko
plana (FR)

2. Elektrizitatea
garraiatzeko
sarearen
garapena
2015-2020 (ES)

3. Europako
Batzordearen
gardentasunplataforma
(ENG)

4. Interes
Orokorreko
Proiektuak
(ENG)

aprobetxatzen den.

2018

Kontsultak

2019

Inpaktu-azterketa eta
informazio publikoa

2020

2021

2022

2023

2024

Hornikuntza eta eraikuntza
Baimen
teknikoak

2025
Proba
eta
abian
jartzea

Proiektuaren arduradunak
INELFE enpresa misto bat da, Espainian garraio-sare publikoa kudeatzen duen Espainiako Sare Elektrikoak
eta Réseau de Transport d’Electricité bere homologo frantsesak erdi bana eratutakoa. Enpresaren xedea
herrialdeen artean interkonexioak sortzea eta abiaraztea da, iberiar penintsularen eta Europako beste
herrialdeen arteko energia-trukearen bolumena handitzeko asmoz.

Juan Prieto

Proiektuaren
arduraduna Espainian

Antonio Miranda

Hitzartze-prozesuaren
arduraduna Espainian

Etienne Serres

Proiektuaren
arduraduna Frantzian

+INFORMAZIO
GEHIAGO:
Inelferen
webgunea

Marc Chambily

Hitzartze-prozesuaren
arduraduna Frantzian
www.inelfe.eu

1. http://www.rte-france.com/fr/article/transition-energetique-et-revolution-numerique-plus-de-10-milliards-d-euros-d
2. http://www.minetur.gob.es/energia/planificacion/Planificacionelectricidadygas/desarrollo2015-2020/
3. https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/transparency_en
4. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest

golfodebizkaia@inelfe.eu

golfedegascogne@inelfe.eu

Parte-hartze
publikoko
liburuxka
2017ko abuztua
www.inelfe.eu

Argitalpen honen egilea izango da erantzule bakarra. Europar
Batasuna ez da erantzule izango argitalpen honetan agertzen
diren informazioei ematen zaien ezein erabilerari dagokiolarik

Proiektuaren dibulgazio-liburuxka.

Espainiaren
eta Frantziaren
arteko interkonexio
elektrikoa
Bizkaiko Golkoan zehar

Webgunea: www.inelfe.eu

Proiektuaren laburpen
ez-teknikoa.
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Argitalpen honen egilea izango da erantzule bakarra. Europar
Batasuna ez da erantzule izango argitalpen honetan agertzen
diren informazioei ematen zaien ezein erabilerari dagokiolarik
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Informazio gehiago proiektuari eta parte-hartze publikoari buruz:
golfodebizkaia@inelfe.eu
www.inelfe.eu

www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Participacion/Paginas/Index.aspx

Espainiaren eta Frantziaren artean interkonexioak
eraikitzeko eta abian jartzeko RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA eta haren Frantziako homologo den RÉSEAU DE
TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ enpresak erdibana
sortutako enpresa mistoa da Inelfe.

