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#1
Ipar Euskal Herriko
Klima Plana
“Klima aldatzen ari da eta horrek
nehoiz ikusi gabeko ondorioak
ditu energia eta ura eskuratzean,
geoestrategia oreketan, biztanleen
mugimenduetan, ekosistemetan...“
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Klima aldaketa,
zer da?
Klima aldatzen ari da eta horrek nehoiz ikusi gabeko ondorioak ditu energia eta
eskuratzean, geoestrategia oreketan, biztanleen mugimenduetan, ekosistemetan...

ura

Berotegi efektuko gasen isurpenak murriztea ezinbestekoa zaigu, isurketa horiek baitira klima
aldaketaren eragile. Horren egiteko, Pariseko Hitzarmenean, 2015eko abenduan, 192 herrialde
engaiatu ziren isurketak murriztera eta, ondorioz, batezbesteko berotzea, hemendik eta
mendearen bururatzeraino, +2 °C baino gutxiagoan atxikitzera.
Baina berotegi efektuko gas isurketak murriztea ez da aski klima aldaketa geldiarazteko: jadanik
isuri diren gasak atmosferan metatzen dira eta fenomenoa denbora luzean emanen da.

ZER DA BEROTEGI EFEKTUA?
Berotegi efektua fenomeno naturala da Lurrari eguzkiaren beroa atxiki eta, bizitzarako egoki den
tenperatura izateko aukera ematen diona. Berotegi efektuari esker, Lur gaineko batezbesteko
tenperatura 15 °C ingurukoa dugu. Efektu hori gabe, -18 °C ingurukoa litzateke.
Bero hori atmosferan naturalki presente diren berotegi efektuko zenbait gasek atxikitzen dute,
hala nola karbono dioxidoa (CO2), metanoa (CH4) edo ur lurruna (H2O).

ZERGATIK ARI DA PLANETA BEROTZEN?
Berotegi efektua giza jarduerek desorekatzen baitute, bereziki energia fosilen erabiltzeak
(petrolioa, gasa, ikatza). Horiek guztiek berotegi efektuko gasen kontzentrazioa handitzen dute
atmosferan eta gure planetaren berotzea areagotzen dute.
Karbono dioxidoa (CO2) da giza jarduerek eragiten dituzten berotegi efektuko gasen munduko
isurpenen ia 2/3. Atmosferan luzaz egoteko berezitasuna du. Horregatik, berotegi efektuko
beste gasen eragina CO2 baliokideetan neurtu ohi da (eq.CO2).
Egungo CO2 isurketek hamarnaka urtetan eraginen dute atmosferan diren kontzentrazioetan
eta globoaren tenperaturan.
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ZER EKAR DEZAKE KLIMA ALDAKETAK?
Klima aldaketa errealitatea da jadanik. Ipar Euskal Herrian nola Frantziako lurralde osoan,
klima aldaketak tenperaturen goratzea dakar. Halaber, azken berrogeita hamar urteotan, Ipar
Euskal Herriko urteko batezbesteko tenperaturak 0,2 eta 0,3°C artean goratu dira hamarkada
bakoitzean.
Tenperaturen goratzeak egun beroen (25°C edo gorako tenperaturak) emendatzea dakar. 1959.
urteaz geroztik, egun beroen kopurua 4 edo 5 egun gehiagotan emendatu da hamarkada
bakoitzean kostaldean, eta 6tik 8ra egun gehiagotan barnealdean. Euskal Herrian, urteko
prezipitazioak zertxobait apaldu dira 1959. urtetik hona. Gainera, urte batetik bestera arras
aldatzen dira.
Oreka ekologiko nagusien nahasmendua jadanik ageri da: ingurune fisikoa aldatzen ari da eta
izaki bizidunak egokitzen ahalegintzen edo desagertzen ari dira. Gizarteetan ere ikusten da
zer eraginen duen: migratu beharra, gatazken areagotzea (baliabideen erabileragatik: ura, lur
emankorren eskuratzea...).

NOLA JOKA?
• Klima aldaketaren eraginak arinduz: klima aldaketaren kausei aurka egitea berotegi

efektuko gasen (BEG) isurketak kontrolatuz; horri arintzea deitzen zaio. Sektore orotan
murriztu litezke berotegi efektuko gasen isurketak.

• Klima aldaketaren ondorioetara egokituz: Aldaketa klimatikoen eraginei aurre egitea
dute helburu egokitze politikek.
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Lurraldearen Klima-AireEnergia Plana, zer da?
Ipar Euskal Herriko Klima Plana, lurraldeak klima aldaketaren aurka borrokatzeko eta tokian
ukanen dituen ondorioetara egokitzeko duen klima-aire-energia politikaren dokumentu
nagusia da. Epe luzeko helburuak eta epe laburreko ekintzak biltzen ditu.
Lurraldearen Klima-Aire-Energia Planak (LKAEP-PCAET) lurralde mailan antolatzen ditu nazioarteko
eta estatu mailako helburuak eta ekologia eta energia trantsizioaren eskualde politikan kokatua
da, non herriarteko elkargoak beren lurraldeko energia trantsizioaren koordinatzaileak baitira.
Frantzia mailako ekintzarako bi erreferentzia dokumentu nagusiak honako hauek ditugu: Karbono
maila Apalerako Nazio Estrategia (SNBC) eta Energiaren Urteanitzeko Egitaraua (PPE).
Ipar Euskal Herriko Klima Plan hau lurraldeak klimari, energiari eta airearen kalitateari dagokienean
duen egoeraren diagnostiko orokor batean oinarritzen da. Karbono maila apaleko eta erresiliente
izanen den lurralde izatera heltzeko aukeren azterketa bat proposatzen du: energia kontsumoak
eta horiek murrizteko aukerak, energia ekoizpena eta energia berriztagarriak garatzeko
aukera, berotegi efektuko gasen isurketak eta horiek murrizteko aukerak, karbono bahiketa,
atmosferaren kutsatzaileen isurketak eta horiek murrizteko aukerak, iragarri klima aldaketen
aitzineko ahultasunak.
Klima Planak xede duen egoerak honako hiru asmo egituratzaile hauek ditu:
• Ipar Euskal Herria Energia positibodun lurralde bilakatzea, kontsumitzen duen baino
energia gehiago ekoizten duena
• Ipar Euskal Herriaren jarduerek karbono neutrotasunean kokatzea (ingurumenari

dagokionean emaitza ona duen laborantza eta karbonoa bil eta bahitzeko gai den
oihangintza, baliabide fosilen beharrik ez duen ekonomia, ekoizten duenak kontsumitze
ereduaren trantsizioa laguntzen duelarik)

• Ipar Euskal Herria, herritarrak, jarduerek eta adarrak, baliabideak eta ondareak iragarri
diren klima aldaketetatik babestea.

Ipar Euskal Herriko Klima Planak lurralderako ekintza egitarau bat aurkezten du ere, non Euskal
Hirigune Elkargoa bere partaideekin lotzen baitzaie lanei. Erakundeak dituen eskumenen
gauzatzean eta duen ondarearen kudeaketan bere egiten dituen engaiamenduak dakartza
egitarau horrek, bai eta lurraldeko eragileak lotzen dituzten ekintzak ere, engaiamenduen eragile
edo teknikan edo diruztapenean partaide edo ezarri diren ekintzen gauzatzeko baliabideak
dakartzaten obralariak diren neurrian.
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Nola egin da Ipar Euskal
Herriko Klima Plana?
Euskal Hirigune Elkargoa berria da, 2017ko urtarrilaren lehenean sortu baitzen. Klima Plana,
haren lurralde proiektuaren ildo nagusia da. Proiektu hori Lurraldearen Klima-Aire-Energia
Planaren, Bizilekuen Tokiko Egitarauaren eta Mugikortasun planaren urraspide koordinatuen
inguruan osatzen da.
Ipar Euskal Herriko Klima Planaren prestaketa 2018ko udazkenaren eta 2019ko udazkenaren
artean egin da.
Hautetsiz osatu engaiatze batzordeak koordinatu du urraspidea politika publiko nagusiekin.
Lurralde eremuen barnean hautetsiak hautatu dira Klima Planaren ordezkari lanak egiteko eta
Klima Planaren jokagaiak eta asmoak hurbiletik aurkeztu eta eztabaidatzeko. Hamar lurralde
tailer antolatu dira urraspideaz eztabaidatzeko asmatu joko bat erabiliz.
Klima Plana prestatzeko elkarren jarraian egin diren etapak lurraldeko eragileak ordezkatzen
zituen partaideen batzorde bat biltzeko aukera izan dira. Partaideen idatzizko ekarpenek, Ipar
Euskal Herriko Garapen Kontseiluaren, Bizi elkartearen eta Uraren Agentziaren ekarpenek joritu
dituzte lanak.
Azkenik, jende ororen aditze saioa egin zen 2019ko otsailetik aitzina:
Bi «Ipar Euskal Herriko Klima» foro antolatu zituen Euskal Hirigune Elkargoak, Ipar Euskal Herriko
Garapen Kontseiluarekin elkarlanean, apirilaren 6an Baionan eta ekainaren 22an Maulen. Parte
hartzaileei honako langai hauek proposatu zitzaizkien: Bizilekua, Mugikortasuna, Elikadura eta
laborantza, Energia berriztagarriak, Ekonomia zirkularra eta hondakinen prebentzioa, Klima
aldaketara egokitzea, eta Ekologia eta energia trantsiziori ekitea.
Sentsibilizazio ibilaldia: «Klima Karavan Tour» 10 etapatan (kirol ekitaldiak, tokiko merkatuak),
jende ororen
xerka joan dena egoerari buruzko elementuez mintzatzeko eta herritarrek
dituzten ikusmoldeak eta irudipenak jasotzeko.
Elkar aditze zabal horren laguntzeko, «Ipar Euskal Herriko Klima Plana» elkarlaneko plataforma
ezarri da linean eta horren bidez izena eman zuten 297tik gora jenderen proposamenak bildu
dira.

Ipar Euskal Herriko Klima Foroa, 2019ko
apirilaren 6an
200 partaide

«Ipar Euskal Herriko klima Foroa» plataforma

Ipar Euskal Herriko klima Foroa, 2019ko
ekainaren 22an
140 partaide

Klima Karavan Tour
10 ekitaldi

Lurralde atelierrak – 2019ko maiatzean
145 partaide

297 erabiltzaile

Ekarpenak
Garapen Kontseilua, GRDF, Energia Sindikatua,
Bizi, Uraren Agentzia
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#2
Diagnostikoa
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Klima aldaketa
eta ahuleziak
NATURA ARRISKUAK
Badira klima baldintzei zuzenki loturiko arriskuak: ekaitzak, idorteak, oihaneko suteak,
uholdeak edo beroteak ere. Tenperaturen goratzeak klimari lotu fenomenoak areagotuko
ditu. Aurreikusten diren ondorio nagusiak honako hauek dituzte oinarrian:
Eurite gogorren emendatzea eta hortik uholdeak, lohi isurketak edo lur litatzeak maizago
gertatzea.
Eurien banaketa desantolatzea eta, hortik, lurren mugimenduak areagotzea, bereziki buztin
lurren uzkurtze eta hanpatzea.
Itsas mailaren goratzea eta hortik uholdeak gertatzea kostaldean, bai eta itsas hegiaren higatze
handiagoa ekaitzengatik eta itsas maila gorago delako; horrek itsas hegiko zenbait babes obren
(digak) eraginkortasuna apaldu dezake, bai eta obrak berak hondatu ere indar azkarragoak jasan
beharragatik

UR BALIABIDEA
Ura euskal elementua da, kostadun lurraldea delako eta hidrografia sare sarria duelako. Natura
baliabide hori klima aldaketak ahuldu dezake, batez ere lehen aipatu ditugun klima fenomenoen
areagotzearen eraginez.
Prezipitazio moldeen aldaketek eta tenperaturen goratzeek gogorki eraginen dute ur
baliabideetan, hala kopuruetan (ubideen ur kopuruaren gutxitzea, lurren idortzea, uholde
arriskuak, eurite zakarrak, etab.) nola kalitatean ere (ubideen kutsadura jariakinekin, ubideetan
ekai kutsagarriak metatzea, uraren tenperaturaren goratzea eta oxigenoa gutxitzea, etab.).
Ur baliabidearen erronkak lurraldeko gizartean eta ekonomian eraginen du. Ura ezinbestekoa da
ipar euskal herritarren egunerokoan, bai eta lurraldeko hainbat eta hainbat ekonomia jardueratan
ere: laborantzan edo abeltzaintzan, industrian, turismoan. Klima aldaketak behartuko dituen
bilakaerek gogorki eragin dezakete jarduera horien guztien beharretan. Gatazkak sor litezke
baliabide hori eskuratzeko lehentasunak ezartzean.
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NATURA INGURUNEAK ETA BIOANIZTASUNA
Ipar Euskal Herriak mota anitzeko natura habitatak ditu (itsas hegiko habitatak, pentzeak,
arrokadiak, larreak, oihanak, hezeguneak…), bertan abere eta landare berezi anitz eta Ipar
Euskal Herriko berezitasun anitz bizi baitira. Zenbait espezieren desagertzea eta haien bilakaera
fenomeno naturalak dira. Mundu mailan, espezieen suntsipena abiadura arrunta baino 100 eta
1000 aldiz lasterrago gertatzen ari da. Klimaren aldaketak espezieen habitaten eta inguruneen
bilakaera areagotzen du. Presio hori inguruneen hondatzeak, haien zatikatzeak, kutsadurek eta
abarrek jadanik bioaniztasunaren gainean egiten dituzten presioetara gehitzen zaie.

HIRI INGURUNEAK
Hiri inguruneak bereziki joko ditu klimaren aldaketak, bereziki tenperaturen goratzeari
dagokionean, diren bezalakoak izateagatik. Hiri sistema dentsitate handikoa izanik eta beroa
atxikitzen duten materialez eginik denez (galtzada bereziki), hirietan beste lekuetan baino
gehiago goratzen da tenperatura, natura ingurunean baino 5 edo 6°C gehiago goratzeraino.
Hirietako bero gune horien fenomenoa beroteetan ageri da.

OSASUNA
Klimak patologia hainbat eta hainbat eragin edo areagotu ditzake: kardiobaskularrak, larru
azalekoak, minbizikoak, nutriziokoak, burukoak, arnasketakoak eta alergiakoak. Tenperaturen
eta hezetasunaren goratzea, natura hondamenak, airearen kalitatearen andeatzea, horiek guziak
osasun publikorako faktore larrigarriak dira.
Osasunaren gaineko eraginak zuzenean gerta litezke, beroteak bezala edo izpi ultramoreen
eraginpean izatea. Klima zeharka aritzen da ere maiz, infekzio eritasunen eroale diren espezieen
kokapen geografikoa aldatuz, edo alergien eragile diren partikulak hedatzera lagunduz.
Gehienetan, eritasun horiek ez dira klima aldaketaren ondorio soilik.
Arriskuaren kulturaren ezagutza eta hedapena hobetzea dugu klima aldaketak osasun publikoaren
gainean lituzkeen eraginei aitzin hartzeko eta mugak ezartzeko erronka nagusietako bat.
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Airearen
kutsatzaileak
ATMOSFERAREN KUTSADURAREN ERAGINAK
Natura fenomenoak (sumendien erupzioak, oihanetako suteak…) baina batez ere giza
jarduerak (industria garraioak, laborantza, etxeetako berogailuak…) ditugu atmosferara gas
edo partikulen moldean isurtzen diren kutsagarrien jatorrian. Airearen kutsadurak eragin
garrantzitsuak ditu osasunean eta ingurumenean.
Osasunerako arriskuak nitrogeno dioxidotik (NO2) datozkigu nagusiki. Kontzentrazio handian
gas toxikoa baita, begiak eta arnasbideak minberatzen dituena eta arnas eritasun kronikoak sor
ditzakeena. Nitrogeno oxido guziek (NOx) euri azidoen sorreran dute beren partea. Eguzkiaren
eraginpean, ozonoa sortzen laguntzen dute eta, berotegi efektua areagotzen laguntzen dute
zeharka.
Partikulek arnas aparatua minberatzen dute eta beste ekai kutsatzaileak irensteko euskarria izan
litezke.

EKAI KUTSATZAILEEN ISURKETAK
Nitrogeno oxidoak
Nitrogeno oxidoak garraioan erabiltzen diren erregai fosilen erreketak sortzen ditu nagusiki.
Eskualdeko airearen kalitatearen behatokiak dio nitrogeno dioxidoko urteko batezbesteko
kontzentrazioak behera doazela, batez ere 2011. urteaz geroztik, Baionako hiri kontrolgunean.
Lurralde osoan ez da inoiz, ezta errepideko trafikoaren eraginpean den Baiona–Angeluko
kontrolgunean ere, arauek ezarri atalasea gainditu.
Partikula finak
Airean dilindan diren partikulen isurketak (PM10) eta partikula finen tonak (PM2,5) ere neurtzen
dira. 2008. urtetik hona egin diren neurketek erakutsi digute PM10eko gehienezko maila ez dela
2008. urteaz geroztik inoiz gainditu. Halarik ere, kalitatearen helburuan hainbat gainditze gertatu
dira Baiona-Angeluko kontrolgunean, errepideko trafikoaren eraginez. 2016. urtean hasi ziren
Baiona-Biarritz hipodromoko kontrolgunean PM2,5 neurketak. Emaitzek erakusten digute urteko
batezbesteko kontzentrazioan ez dela, 2017.urtean, inongo atalaserik (gehienezko kopurua,
kalitate helburua eta xedea) gainditu
Beste ekai kutsatzaileak
Sufre dioxidoa (SO2) industria kutsaduraren adierazlea da. Metanogabeko osagai organiko
lurrunkorren isurketen ia erdia bizitegien sektoreak egiten du eta ia % 40 industrian erabiltzen
diren disolbatzaileen ondorio dira. Laborantza, amoniako (NH3) isurketen % 99aren sortzailea da.
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Diagnostikoa
Berotegi efektuko gas
isurketak
Giza jarduerek atmosferaren osaera kimikoan eragiten dute eta berotegi efektu gehiago ekartzen
dute, egungo klima aldaketaren erantzule direnak neurri handi batean.
Ipar Euskal Herriaren lurralderako, isurketa horiek 2 241 000 tona CO2 baliokide izan dira 2019an.
Energia jatorridun isurketak (ikus hemen ondoan) dira gehienak eta bilanaren % 61 dira.
Berotegi efektuko gas isurketei dagokienean:

Berotegi efektuko gasen isurketen % 40 eskas laborantzaren sektoreari lotuak zaizkio;
Berotegi efektuko isurketen herena mugikortasunerako eta salgaien garraiorako kontsumitu
energiei lotuak zaizkie;
Berotegi efektuko isurketen laurdena eraikinetako energia kontsumoei lotua zaie (bizitegien
sektorea eta hirugarren sektorea).
Lurraldeko gainerako jarduera sektoreetan ez bezala, laborantza sektoreko berotegi efektuko gasen
isurketa gehien-gehienak (% 94) energiari lotu gabeko isurketak dira. Laborantza sektoreak isurtzen
dituen berotegi efektuko gas nagusiak dira metanoa (abeltzaintzatik) eta nitrogeno protoxidoa,
lurretan nitrogeno produktu mineral edo organikoak hedatzean isurtzen dena.
Hemen beherean ageri kopuruak ez dira lurraldean berean isurtzen direnak baizik. Zeharkako
isurketak ez dira diagnostiko honetan sartzen. Honako hauek lirateke nagusiki:
Lurraldetik kanpo ekoitzi baina lurraldean erabili eta kontsumitzen den produktua edo ondasuna
sortzeko isurketak;
Lurraldean kontsumitzen diren produktuen garraioari loturiko isurketak.

Zeharkako isurketa horiek ez dira, halere, ttipiak: 2012an, «Action
Climat» sareak kalkulatzen zuen Frantziako «kontsumoari
loturiko isurketak» soilik lurraldekoak diren isurketak baino % 45
handiagoak zirela.
Berotegi efektuko gasen isurketen azterketan bi isurketa
mota bereizten dira:
• Energia isurketak: energia produktuak erabiltzean edo
erretzean atmosferara isuri direnak dira. Adibidez: eraikinak
berotzeko gas naturala erretzea; ibilgailu termikoetan
petrolioa erretzea, etab.
• Energiari lotu gabeko isurketak: energiarekin loturik ez
diren iturrietatik atmosferara isuriak. Adibidez: laborantza
lurrak ongarritzeko nitrogeno mineral edo organikoko
produktuak hedatzea, abeltzaintzako abereen isuriak,
hondakinak zikintegietan metatzetik sortu isuriak, etab.
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Kutsatzaileak
Karbono bilketa
Karbonoa, bizitzarako ezinbestekoak diren elementuetarik bat dugu. Karbono biltegi
handienak karbonoa gisa batean nola bestean dagoen gure ingurumeneko lekuak ditugu:
organismo biziak (abereak, landareak), itsasoak, atmosfera eta lurretako material solidoak
(ikatza, petrolioa, adibidez). Biltegi horien arteko karbono trukeak gertatzen dira erregularki.
Karbonoaren bahiketa, karbonoa atmosferatik at epe luzean biltzea da. Horrela, klima aldaketak
murrizten laguntzen da.
Lurrek eta landareek, bereziki zuhaitzek, berez metatzen dituzte karbono kopuru handiak. Oso
bestela, lurrak artifizialtzeak karbonoa atmosferara isurtzen du eta klima aldaketaren efektuak
areagotzen ditu.

ERRESERBEN ESTIMAZIOA
Ia 25 milioi tona karbono dira lurraldeko lurretan eta aireko biomasan (oihanak eta hesiak)
metaturik.
Erreserba horren edozoin aldaketak, ttipia izanik ere, eragin lezake berotegi efektuko gasen
isurpenetan eta, bide beretik klima aldaketa areagotu. Oso garrantzitsua da, beraz, karbono hori
lurretan eta biomasan atxikitzea, lurren artifizialtzearen aurka arituz eta laborantzako zenbait
jokamolde, hala nola pentzeen irauldatzea, gutxituz.
Jatorri biologikoa duten eraikuntzako materialei (egurra, kalamua, lastoa, etab.) balioa emanez
ere laguntzen da atmosferako karbonoa atxikitzen eraikinen bizitza osoan zehar.

KARBONO DIOXIDOAREN URTEKO BAHITZE GARBIAREN
ESTIMAZIOA
Karbono dioxidoaren (CO2) bahitze garbia atmosferatik biltegi horietara doan jario positibo
garbia da, azkenik erreserba horiek handitzen dituena.
Metatze gehigarriko urteko jario hori 503 ktéqCO2 ingurukoa da. Karbono gehigarri hori
oihanetan (% 89), eta pentzeetan (% 10) metatzen da gehienbat.
Metatze gehigarriko urteko ahal hori lurraldeko berotegi efektuko gasen urteko isurpenekin
erkatuz gero, erran liteke giza jarduerek sortu berotegi efektuko gasen isurketen ia % 22
metatzen ditugula lurraldean.
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Diagnostikoa
Energia kontsumoak
Ipar Euskal Herrian 2019an egin ziren zuzeneko energia kontsumoak 6 446 GWh izan ziren
azken energia kopurutan.
Lurraldeko energia kontsumoaren erdia baino gehiago bizitegiek dute sortzen. (bizitegiak eta
hirugarren sektoreko eraikinak). Energiaren lehen erabilera, beraz, berotzeko da, hala airea nola
ura berotzeko alegia.
Mugikortasuna eta salgaien garraioa ditugu energia kontsumitzen bigarrenak (kontsumoaren
% 35).
Industria sektoreak ez du lurraldeko energia kontsumo osoaren % 6a besterik kontsumitzen;
Departamendu
eta
Eskualde
mailan
diren batezbestekoak baino apalagoa da.
Laborantzak ez du lurraldean kontsumitzen den energiaren % 2a besterik kontsumitzen.
Kontsumoen azterketak azaltzen digu zein leku handia duten petrolio produktuek lurraldea
energiaz hornitzeko (kontsumoen ia % 41). Orotara, lurraldean kontsumitzen den energiaren %
60tik gora zuzenean jatorri fosiletik datorkigu (erregaiak, fuel olioa, gasa, PGL). Energia iturri
fosilak errez CO2 anitz igortzen da eta klima aldaketa handizki areagotzen da.
Elektrizitateak energia kontsumoen laurdena betetzen du (% 27). Lurraldean kontsumitzen
dugun elektrizitatearen gehiena energia nuklearrak sortua da, baina bada, neurri apalagoan,
energia berriztagarriek sorturikoa ere (hidroelektrizitatea, energia eolikoa, eguzki energia, etab.).
Energia berriztagarri termikoak (bioerregaiak eta biomasa) lurraldeko energia kopuru
osoaren % 11 inguru dira.
Gure energia kontsumoek ingurumenean duten eragina mugatzeko bada kontsumoen
kontrolatu beharraren erronka, gure erabilerak murriztuz eta hobetuz, eta bada ere energia
fosilen ordez energia berriztagarriak erabiltzearen erronka.
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Diagnostikoa
Energia berriztagarrien
ekoizpena
Tokian ekoitzi eta kontsumitzen ditugun energia berriztagarriak eta berreskuratze bidezkoak
780,7 GWh izan ziren 2019an. Ekoizpen horiek 2019ko energia kontsumo osoarekin erkatuz gero
(erregaiak bazter utziz), energia berriztagarriek eta berreskuratze bidezkoek lurraldearen energia
behar guzien % 12 betetzen dutela erran liteke.

BEROTASUNA EKOIZTEA
Energia berriztagarrien ekoizpenaren % 80 beroa sortzeko erabiltzen ditugu geure lurraldean
(608 GWh 2019an).
Norbanakoek sutarako erabiltzen duten egurra (egur arrailak eta pikorrak) ekoizpen horren % 80
da. Lurraldeak baditu industrientzako eta talde handientzako 13 egur berogailu ere; haietan nagusi
denak Baionako goietako egur-energia sarea elikatzen du. Industria eta talde berogailu horiek
isurketei buruzko arau oso zorrotzak betetzen badituzte eta, gehienak oso eraginkorrak badira ere,
norbanakoek berotzeko egurra erretzeak kutsadura sor dezake atmosferan (batzuetan zahartuak
diren tresnak, neurri desegokikoak, beti egur idorra erabiltzen ez dutenak).
Bero ponpak ditugu lurraldeko bero berriztagarriko bigarren iturria (lurraldeko bero berriztagarriaren
% 15).
Eskualdeko behatokiaren datuen arabera, eguzki energia termikoa erabiliz ekoizten den beroa
7 GWh ingurukoa da lurraldean (bero berriztagarriaren ekoizpenaren % 1). 2234 instalazio daude
zerrendaturik.
Lurraldeko biogas unitateen ekoizpena GWh ingurukoa da. Etxeko zaborrei balio organikoa
ateratzeko Baionako unitateak (Canopia) beroa eta elektrizitatea ekoitziz ateratzen dio biogasari
balioa.

ELEKTRIZITATEAREN EKOIZPENA
Elektrizitatearen ekoizpena lurraldeko energia berriztagarrien ekoizpen osoaren ia % 20 da (172
GWh 2019an).
Energia hidraulikoa ekoizpen horren hiru laurdena da. Instalatu den potentzia 46,2 MW dira, 31
instalaziotan banaturik.
Gainerako ekoizpena eguzki energia fotovoltaikoarena (27 GWh) eta biomasa erretzeko kogenerazioa
(18 GWh) dira.
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#3
Estrategia
“4 helburuk osatzen dute Ipar
euskal Herria trantsizio ekologikoan kokatzeko 2030erako egoera
xedea“
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Estrategia
2030 egoera
4 helburuk osatzen dute Ipar Euskal Herria trantsizio ekologikoan kokatzeko 2030erako
egoera xedea:
2030ean, azken-energia kontsumoak erreferentzia egoeran (2019) baino % 16 gutiagoko
kontsumoak izatea
2030ean, erreferentzia egoeran (2019) baino berotegi efektuko % 18 isurketa gutiago, energiak
sortu berotegi efektuko gasen isurketa % 25ean murrizteko helburuarekin
2030ean, erreferentzia egoeran (2019) baino bi aldiz energia berriztagarri gehiago
energia kontsumoen % 30 betetzeko

ekoiztea

2030ean, berotegi efektuko gasen urteko isurketen % 35 biltzeko, lurraldean dugun karbonoa
bahitzeko ahala atxikitzea.
Energia kontsumoak murrizteko helburua garraioen sektoreak (-% 18) eta bizitegien sektoreak
(-% 17) dute nagusiki beren gain.
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Estrategia
2050rako ikuspena
Euskal Hirigune Elkargoak karbono neutraltasunaren bidean kokatu nahi du lurraldea.
Neutraltasunera heltzeko bideak honako hauek dira:
2050erako, erreferentzia egoera (2019) baino % 50 gutxiagora murriztea Ipar Euskal Herriaren
azken-energia kontsumoak, ahal beste murriztuz bereziki garraioen eta bizitegien kontsumoak;
Erreferentzia egoera (2019) baino % 56 gutxiagora murriztea berotegi efektuko gasen isurpenak,
bereziki murriztuz energia jatorriko berotegi efektuko gasen isurketak (- % 75);
Erreferentzia urtekoa (2019) bider 4 emendatzea energia berriztagarrien ekoizpena energia
kontsumo guziak betetzeko;
Ipar Euskal Herriko pentze eta oihanek karbonoa bahitzeko duten ahala garatzea, 2050ean
urteko berotegi efektuko gasen isurpenen % 100 biltzeko.

2050ean, aurreikusten den egoerako berotegi efektuko gas isurpen gehien-gehienak energia
iturri ez diren iturrietatik letozke, laborantza sektoretik nagusiki. Energia jatorriko hondarisurpenak lurraldean ekoizten ez den gas naturalaren kontsumotik letozke (inportatua).
Halaber, isurpenen murrizte asmoa azkartzeko bideak honako hauetatik letozke nagusiki:
Ipar Euskal Herrian dauden abere kopuruak eta tokiko baliabideak elkar egokitzetik,
Laborantzan nitrogenodun ongarrien erabilera murriztetik,
Auzo lurraldeetatik gas berriztagarria inportatzetik, Akitania Berria biogasaren sailetan ahalmen
handiak dituen eskualdea baita.
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Estrategia
5 orientabide
Ipar Euskal Herriaren ekologia eta energia trantsizioaren xedea 5 orientabide
estrategikoren inguruan antolatua da:
Lurralde erresilientea izatea, ororen osasuna eta natura ondarea zaintzen dituena:
ingurumena eta baliabideak (ura, lurrak, oihanak, bioaniztasuna) gizakien eta klimaren
presioetatik babestea; klimaren halabeharretatik zaintzea eta egokitzapena naturan oinarritu
aterabideen inguruan pentsatzea
2050erako energia positibodun lurraldea bilakatzea: energia soiltasunaren kultura
hedatzea, eragileak laguntzea dituzten energia soiltasun eta eraginkortasun proiektuetan, bai
eta energia berriztagarriak lurraldearen ahalak baliatuz eta tokiko energia sareak sendotuz
garatzeko proiektuetan ere
Orori karbono gutxi kontsumitzen duten jarduerak eta bizimoldeak eskaintzea: karbono
eragin gutxi duten eraikin eta produktuak asmatzea, eraiki/ekoitzi eta ustiatzea/kontsumitzea;
karbono gutiko kontsumitze eta mugitze jokamoldeetarako zerbitzu eta ondasun eskaintzak
egituratzea
Ekonomia eredua aldatzea eta berriztatzea: sail eta lanpostu berdeak sostengatzea;
jarduera orotan ekonomia zirkularraren bideak irekitzea; Ipar Euskal Herriko kontsumitzaile
eta ekoizleen arteko lotura gehiago sortzea
Elkarrekin aritzeko trantsizio ezagutzak eta esperientziak partekatzea: trantsizioen
inguruko «herritar» eztabaida animatzea, lurraldeak partekatzen dituen engaiamenduetan
eragileak sartzea, ohartaraztea, informatzea, ekimen lausoak laguntzea

2050erako energia
positibodun
lurralde bilakatzea
Orori karbono
gutxi kontsumitzen
duten jarduerak eta
bizimoldeak eskaintzea

Ipar Euskal Herriko
Klima Plana

Ekonomia eredua
aldatzea eta
berritzea

Elkarrekin aritzeko
trantsizio ezagutzak
eta esperientziak
partekatzea

Lurralde erresilientea
izatea, ororen osasuna
eta natura ondarea
zaintzen dituena
i pa r e u s k a l h e r r i ko k l i m a p l a n a | 1 9.o r r

#4
Ekintza plana
“Euskal Elkargoak lurraldeko biztanleak
eta eragileak lotu nahi ukan ditu Klima
Planaren prestaketara.“
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Ekintza plana
Zuekin elkarlanean eraikia

Klima planak
53 ekintza ditu.
Euskal Elkargoak lurraldeko biztanleak eta eragileak
lotu nahi ukan ditu Klima Planaren prestaketara.
Bi forotan, ehunka pertsona bildu dira trantsizioan den Ipar
Euskal Herriaren ikusmira elkarrekin eraikitzeko. Horren
osagarri, hainbat atelier egin dira lurraldeetan, bai eta
zenbait solas ere gai horietaz mintzatzeko herritarrengana
ahal beste hurbildu den «Klima Karavan» delakoaren
inguruan.
Euskal Elkargoak, Klima Plana gauzatzeko, tokiko
dinamika horrekin jarraitu nahi du eta ohikoa bihurtu.
Sentsibilizazio ekintzen bidez, informazio ekintzen bidez
edo lanetan eta ekintzetan aktiboki parte hartuz; Klima
Planaren gauzatzea tokiko ekimen eta engaiamenduak
biderkatzeko aukera da.
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1. ardatza
Klima aldaketara egokitzea:

Lurraldea, biztanleak, natura ondareak eta
jarduerak babestea

EKINTZA GAKOAK
1

Natura ondarea babestea eta
lurraldearen egitura ekologikoa
sendotzea

2

Uraren prebentzio eta egokitze
kudeaketarako ekintza egitarauari
ekitea uringuruneen kalitatea eta
baliabidea babesteko

3

Kostaldeko arriskuen prebentzioa
egitea eta kudeatzea eta
arriskuaren kultura garatzea

4

Uholde arriskuen prebentzioa
egitea eta kudeatzea eta
arriskuaren kultura garatzea

Lurraldeak klima aldaketaren efektuek kaltetu ditzaketen natura
baliabideak ditu. Ura erabileren gatazken erdian izanen da
haren kopuruaren edota kalitatearen inguruko arazoak sortuz
gero. Baliabide hori babestea lurraldeko biztanle eta jardueren
gaineko eraginari eta arriskuei aitzin hartzea da. Erronka horiei
erantzuteko, ur baliabidea babesteko estrategia ezarriko da
plantan Ipar Euskal Herrian.
Badira Ipar Euskal Herria jo dezaketen beste arriskuak ere:
muturreko klima fenomenoak, airearen kalitatearen andeatzea,
espezie inbaditzaileek ekarri eritasun berriak. Erronka horiek
guziek inguruneetan eta biztanleen gan eraginen dute. Eragin
horiek mugatzeko eta lurraldearen erresilientzia azkartzeko,
lurraldearen araberako egokitze estrategiak zehaztuko dira eta
gauzatuko, Ipar Euskal Herriko ingurune desberdinek (itsas hegia,
Aturri, mendialdea) dituzten berezitasunak kontuan hartzeko.
Ipar Euskal Herriak natura habitat aniztasun handia du eta abere
eta landare espezie anitz daude horietan, bertako ondare eta
berezitasun (endemiko) direnak. Klima aldaketa, espezieen
habitat eta inguruneen bilakaeraren akuilatzailea da. Inguruneen
andeatzeak eta zatikatzeak, zuzeneko kentzeek, halako eta
holako kutsadurek
eta
abarrek
bioaniztasunean
egiten
dituzten kalteetara gaineratzen da. Euskal Elkargoa elkarlanean ari
da tokiko bioaniztasuna eta izaki biziak egokitzeko behar diren
jarraikitasun ekologikoak babesteko.

5

Behaketan eta prebentzioan
oinarritu osasun arriskuen kultura
garatzea

Behaketa, jarraipena eta ezagutza hobetzeko eta klima-aldaketak
lurraldean duen eragina hobeki ulertzeko, Euskal Hirigune
Elkargoak bioaniztasunari eta klima-aldaketaren ondorioei
buruzko tokiko kontseilu zientifikoa egituratu nahi du. Zientziakontseilu hori tokiko adituek osatuko dute, hainbat gairen inguruan
interesa dutenek, hala nola ura, itsas inguruneak, laborantza,
airearen kalitatea, hirigintza, bioaniztasuna eta osasuna..

6

Bioaniztasunari eta klima
aldaketaren eraginei buruzko tokiko
zientzia kontseilua egituratzea

Arriskuaren kulturaren hedapena eta ezagutza hobetzea ere
lehentasunezko erronka dugu klima aldaketak osasun publikoan
ukan ditzakeen eraginei aitzina hartu eta muga ezartzeko.
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2. ardatza
Antolatzea eta zaintzea:

post-karbono lurraldea planifikatzea
eta eraikitzea

EKINTZA GAKOAK
1

Ipar Euskal Herriaren antolaketa
eta garapen iraunkorraren
Gutunaren orientabideen arabera
antolatzea lurraldea

2

Klima-aire-energia erronkei LuKE
urraspidearen barnean erantzutea
eta orientabide orokorren barnean
zehaztea

3

Trantsizio ekologikoaren eta
energetikoaren helburuak hTHPetara itzultzea eta hirigintza
arauetan eraginkortasunez
deklinatzea.

4

Trantsizio ekologikoa eta
energetikoa elkargoaren intereseko
antolaketa eragiketetan sartzea

Kolektibitateek hirigintza eta antolaketa alorrean hartu erabakiek
eragin handia dute lurraldeko berotegi efektuko gasen isurketetan
eta klima aldaketaren aitzinean duen ahultasunean. Ipar Euskal
Herriarentzat nahi diren antolamendu-printzipioen ikuspegi
bateratua eraikitzeko, Antolamendu eta Garapen Iraunkorraren
Gutun bat landua izan da.Gutun horrek hirigintza alorrean egiteko
den plangintza lana gidatzeko ekintza printzipio eta indarrak
ezartzen ditu.
Epe laburrean, zenbait plangintza dokumentu eginen dira Ipar Euskal
Herrian eta klima, aire, energia erronkak sartuko dira horietan.
Lurralde Koherentzia Eskema (LuKE) herriarteko plangintza asmatu
eta egikaritzeko tresna da. Lurralde baten etorkizuna prestatu eta
orientatzen du garapen iraunkorraren ikuspuntu batekin. Ipar Euskal
Herriko – Seignanx-eko sindikatu mistoa prestatzen ari den LuKE-a,
erreferentzia-koadro gisa erabiliko da hainbat politika sailetan,
bereziki bizilekuari, mugikortasunei, merkataritza-garapenari,
ingurumenari… lotuak direnei.
Ondorioz, klima-aire-energia erronkei
arrapostua epe labur, ertain eta luzean.

eman

beharko

die

Herriarteko Tokiko Hirigintza Plana (hTHP) hirigintza dokumentua
«aire, energia, klima» erronkak lurraldearen eragiketa
antolaketan sartzen laguntzeko tresnen kutxa ona da, eraikuntzei
eta antolaketei ezartzen dizkien arauen bidez.
Kolektibitateak daramatzan antolaketa eragiketen eredugarritasunak
bidea erakutsi behar die antolakuntzaren eragile guziei; hirigintza
iraunkorrerako formakuntza eta ohartarazpen euskarri zehatza da
ere. Euskal Elkargoak ekologia eta energia trantsizioa sartuko ditu
horrela obralari aritzen den antolakuntza eragiketa orotan.
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3. ardatza
Bizilekua:

energia urritasuna eta eraginkortasuna
laguntzea

1

EKINTZA GAKOAK

Eraikuntza sektoreak energia murrizteko parada handia du, eta
klima arrisku handiak bizi ditu. Izan ere, aritzeko lehentasunezko
sektorea da, jadanik eraikiak diren eraikinak berritzeko nola
eraginkorragoak izanen diren eraikin berriak eraikitzeko edo
erabilera eta ekipamenduen energia eskaria murrizteko.

Bizilekuarekin lotu gai orotan hobeki
laguntzea jendea, «Bizilekuen eta
energia berriztapenaren Etxea»
baliatuz

Bizilekuen Tokiko Programa (BTP-PLH) funtsezko dokumentua da
lurralde mailan egiten diren bizilekuen politikako inbestimendu
eta ekintzen behaketarako, zehazteko eta programatzeko. BTP
gauzatzea Ipar Euskal Herriko Klima Planarekin lotuko da.

2

Familia guziei beren bizitegiko
emaitza energetikoa hobetzen
laguntzea

3

Jabekidetasun ahulak laguntzea
eta zailtasunak aitzinetik ikustea

4

Eraikuntzako lanbideak ekoerainkuntzara eta ekoberrikuntzara
aldatzen laguntzea

Euskal Elkargoak eraikinen energia berritze lanak egitea orokortu
nahi du (bizitegiak eta hirugarren sektorea), energia kontsumoak
azkarki murrizteko, bereziki berotze beharrei loturikoak, eta berotze
sistemak energia berriztagarri termikoetarantz aldatzen lagundu
nahi ditu ere.
Eraikin
energia-kontsumitzaile
handienen
arraberritze
energetikoarekin batean, dispositibo andana bat proposatua
izanen da, prekaritate energetikoaren kontra borrokatzeko eta
familiak laguntzeko beren arraberritze proiektuan.
Bizitegiaren eta energiaren Etxe bat plantan emanez, leihatila
bakar bat sortuko da beren bizitegiari buruzko gai guziei
ihardesteko. Laguntza bat proposatua izanen da, abian ezarri behar
diren energia-eraginkortasuneko lan-programen finkatzeko.
Energia trantsizioko erronkek eskatzen dute eraikinak eraikitzeko,
zaintzeko eta erabiltzeko moldeak alda daitezen. Erronka horiei
erantzuteko, eraikuntza lanbideek ekoeraikuntzako printzipioak
erabiltzen dituzte eraikuntzak ingurumenean duen eragina
murrizteko, ingurumena zaintzen duten materialak hautatuz,
energiak, hondakinak eta ura kudeatuz, betiere kontuan hartuz
erabiltzaileen erosotasuna eta osasuna.
Eraikuntza lanbideak ekoeraikuntzarantz bideratzen lagunduko
ditugu.
Euskal Hirigune Elkargoak hirugarren sektoreko eraikuntzetan
aritu nahi du ere, hala publikoan nola pribatuan, lurraldeko
energia kontsumoen ia % 20a baitute xahutzen. Eraikin publikoen
energia berriztapena eredu izan behar nagusia da.
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4. ardatza
Mugikortasuna:

bidaiatzeko moldeak aldatzea « osasun »
onurak izateko

EKINTZA GAKOAK
1

2
3

Bestelako mugitze moldeak
ezagutzera ematea, azaltzea eta
gustagarri bilakaraztea

Garraio kolektiboko zerbitzuak
areagotzea dentsitate handieneko
lekuetan, ibilmoldeen aldaketa
egiten laguntzeko
Mugikortasunak duen energia
moten kopuru osoa karbono gabea
bilakaraztea

4

Hiri logistika iraunkorrerako
baldintzak sortzea

5

Garraioei lotu aire kutsatzaileek
eragin gutiago izan dezaten
herritarrengan eta airearen
kalitatea hobetzeko ezagutzak
fintzea

Euskal Elkargoak, Mugikortasunen sindikatuarekin batean,
mugikortasuna maila orotan hobetzeko baldintzak sortu nahi
ditu, lurraldea molde eraginkorrean saretuz eta mugitzeko molde
iraunkorrak bultzatuz.
Mugikortasun plana, 10 urterako plangintza urraspidea da, lurraldea
eta lekualdaketak antolatzeko proiektu orokor bat proposatzen
duena. Mugitzeko molde guziak hartzen ditu kontuan: oinezkoa,
bizikleta, garraio kolektiboa, autoa.
Mugikortasun planaren gauzatzea Klimaren Euskal Planarekin
loturik eginen da bidaiatzeko molde iraunkorren aldeko baldintzak
sortzeko.
Garraio kolektiboen zerbitzuen eskaintza areagotuko da
dentsitate handiko lekuetan, «autoan bakarrik» moldea ez
diren bestelako aukerak proposatzeko, egun lekualdaketen hiru
laurdenak hala egiten baitira gure lurraldean. Biztanleen mugitze
ohituretara egokitzen den sare koherentea ukaiteko behar ditugun
ibilbideak aztertuko dira.
Euskal Elkargoa, Mugikortasunen sindikatuarekin batean, mugitze
molde aktibo eta eztiak bultzatzera engaiatzen da. Bestelako
mugitze moldeak (bizikleta, elkarrekin bidaiatzea, etab.) ezagutzera
emateko, azaltzea eta jendeei atsegin gerta dakien lortzeko
ekintzak areagotu nahi ditu.
Euskal Elkargoak lurraldeko enpresekin aritu nahi du ere, salgaien
mugitzearen antolakuntza ahal bezainbat hobetzeko eta, energia
kontsumoan eta ekai kutsatzaileen eta berotegi efektuko gasen
isurpenetan dituen eraginak mugatzeko.
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5. ardatza
Elikadura hobetzeko
laborantza:

elikadura ohidura eta laborantza iraunkorrak
laguntzea
EKINTZA GAKOAK
1

Lurraldeko Elikadura Proiektua
LEP-(PAT) Ipar Euskal herriko Klima
Planarekin loturik gauzatzea

2

Logistika eta eroste plataforma
baten aukera eta egingarritasuna
aztertzea

3

Tokiko eskaerari erantzuten dioten
elikagai-sektoreen garapenean eta
egituraketan laguntzea

4

Euskal etxaldeak baliabideekiko
(energia, ura, ongarriak etab.)
autonomoago izaten laguntzea

5

Karbonoa metatzen laguntzen
duten laborantza eta oihangintza
jokamolde ekologikoen garapena
laguntzea

6

Euskal laborantzaren klimaren
aldaketarekiko egokitzapena
aurreikusi
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Euskal Elkargoak elikadura osasuntsu, tokiko eta kalitatezkoa
ororentzat izateko politika publikoa egitea erabaki du,
kontsumitzaileek dituzten jokamolde berriekin eta espero
dutenarekin koherentzian aritzeko, gero eta gehiago aukeratzen
baitute tokian hornitzea ingurumena zaintzen duten produktuekin.
Banaketa bide laburretan antolatu elikagaien sail iraunkorra
sortzeko bi ekintza indar eman behar dira abian aldi berean: ekoizte
molde arduratsuak bultzatzea eta kontsumitzaileen jokamoldeak
aldatzea, elikatze jokamolde berriak -osasuntsuagoak eta
iraunkorrak- berengana ditzaten sustatuz.
Euskal Elkargoak Lurraldearen Elikadura Proiektua (LEP-PAT)
prestatzeari ekin dio. Ekoizleak, eraldatzaileak, banatzaileak,
lurralde kolektibitateak eta kontsumitzaileak elkarrengana hurbildu
nahi ditu. Lurraldeetako laborantza eta elikagaien kalitatea
elkarrekin lotzeko helburua du ere. LEParen gauzatzea Ipar Euskal
herriko Klima Planarekin loturik eginen da.
Laborantzak leku garrantzitsua du euskal ekonomian. Euskal
Elkargoak sektore hori babestu nahi du karbono maila apaleko
bide batean lagunduz eta tokiko ekoizpenen eta antzeen balioa
ezagutzera emanez, herritarren elikagai beharrei arrapostua
emateko.
Laborantza, Ipar Euskal Herrian, jadanik hasiak diren eta etorriko
diren klima aldaketaren efektuen eraginpean den jarduera
sektorea da.
Euskal laborantzaren eredu eta jokamoldeen epe luzerako
bilakaerari buruzko gogoetari ekin behar zaio, sektorea berotegi
efektuko gasen isurketak murrizteko dinamika batean koka
dadin, karbono osinak izateko funtzioa areagotu dezan eta klima
aldaketaren erronkei aitzin egiteko egokitu dadin.

6. ardatza
Bestela ekoiztea eta
kontsumitzea:

baliabideak babestea, hondakinen
prebentzioa egitea eta balioestea
EKINTZA GAKOAK
1

Zero Hondakin Zero Xahutze
programaren animazioa eta
lurraldeko hondakinak biltzeko eta
tratatzeko zerbitzu publikoaren
modernizatzea jarraitu

2

Ipar Euskal Herria lurralde
eredugarria bilakaraztea, dituen
fabrikak iraunkor eta industria
enpresak arduratsuak

3

Berrerabiltze sailak eta material
birziklatuak garatzen laguntzea

4

Eraikuntzaren eta Lan Publikoen
sailean ekonomia zirkularra
garatzen laguntzea

5

Euskoaren hedapena lagundu

Natura baliabideen agortzea da desoreka nagusi zenbaiten
jatorrian. Egun, eredua aldatu behar da eta alda liteke, gure
kontsumoa mugatuz, baliabideak ahal bezain guti
erabiliz,
berrerabili eta birzikla litekeen guzia berrerabiliz eta birziklatuz,
berehala botatzekorik
ez
ekoitziz...
Horrela,
ekonomia
«linealetik» ekonomia «zirkularrera» pasatzen gara.
Ekonomia zirkular bateranzko trantsizioak parada ematen digu
egun lehengaien gainean den presioa gutxitzeko eta gure
ekoizte eta kontsumitze moldeek ingurumenaren gainean duten
eragina mugatzeko. Banaketa bide laburrak plantan emateak
eta tokiko sailak sustatzeak ingurumen onura handiak dakartzate
(sortzen diren hondakinen kopuruen murriztea, berotegi efektuko
gasen isurketak apaltzea, etab.). Trantsizio horrek lurraldeen
erresilientzia azkartzeko parada eskaintzen digu ere, kanpotik
datozen baliabideen mendekotasuna apalduz tokiko ekonomiaren
onerako.
«Zero Hondakin, Zero Xahutze (ZHZX-ZDZG)» lurralde izendatu
zuelarik Ekologia Trantsizioaren Ministerioak 2015eko hondarrean,
Bil Ta Garbi Sindikatuak eraiki nahi du, tokiko ahal bezain beste
eragilerekin batean, hondakinen apaltze eta kudeatze politika,
ekonomia zirkularreko eta gobernantza partekatuko dinamika
batean. Politika horren gauzatzea Ipar Euskal Herriko Klima
Planarekin loturik eginen da.
Industria eta lurralde ekologiak proposatzen du lurraldeko
ekonomia eragileek baliabideak elkarrekin parteka ditzaten,
gutxiago
xahutzeko
edo emankorragoak gerta dakizkien:
azpiegituren
partekatzea,
ekipamenduena,
zerbitzuena,
lehengaiena… Frantziako Industria-Kontseiluaren « Industriaren
Lurraldea » programan engaiatua, Euskal Hirigune Elkargoak,
industria iraunkor eta arduratsuko lurralde bihurtzeko asmoa du.
Eraikuntza eta herri lanen hondakinak dira Frantzian sortzen
diren hondakinen gehiena. Hondakin horiek balioetsi behar
diren lehengaien iturri izan litezke. Jokoan ditugu, alde batetik
ingurumenaren babesa eta, aldi berean, dagozkien enpresen
lehiakortasuna handitzea.
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7. ardatza
Energia berriztagarrien
ekoizpena emendatzea:
tokiko baliabideak balioetsiz beharrak
estaltzea
EKINTZA GAKOAK
1

Lurraldeako energia berriztagarrien
garapenerako urte anitzeko plana
prestatzea eta gauzatzea

Euskal Elkargoak «Energia positibodun lurralde» xedea ezarri
du Ipar Euskal Herriarentzat. Helburu horri erantzuteko tokiko
baliabide guziak erabili nahi ditu.
Eguzki energiaren ekoizpena garatzeko, Euskal Hirigune Elkargoak
eguzki kadastrea egin du, ekoizte unitateak kokatzeko leku
egokienak zerrendatzeko. Lurraldean eguzki energiaren garapena
animatzeko aukera emanen du.
Hidroelektrizitatearen ekoizpena atxikitzea sostengatuko du.

2

Eguzki energiaren garapena
animatzea

3

Gaur egun ekoizten den
hidroelektrizitatea sostengatzeko
eta garatzeko paradak aztertzea

4

Bero sareak eta ezinbesteko
beroaren berreskuratze sareak
garatzea

5

Metanizazio proiektuen garapena
laguntzea
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Tokiko energia berriztagarrien ekoizpenaren garapena jadanik
badiren sailetan oinarrituko da gehienbat hasiera batean, baina
Euskal Elkargoak balia litezkeen beste sailak aztertu nahi ditu
ere, ekoizte iturriak anizteko. Euskal Elkargoak ikerketa-garapen
proiektuetan parte hartuko du, lurralderako «sail berrien» inguruan
(eolikoa, itsas energiak, hidrogenoa), eskura litezkeen iturriak eta
garatze paradak zehazteko.
Bero sareak biomasa bezalako energia berriztagarriak erabiltzeko
baliabide gisa ageri zaizkigu. Azterketak eginen dira Ipar Euskal
Herriko hiri eta baserrialdeko herri zenbaitetan bero sareak
kokatzeko aukera eta egingarritasuna aztertzeko.
Tokiko energia berriztagarriak garatuz erabiltzaileek ekoizpenaren
eta kontsumoaren arteko lotura birsor dezakete eta energiaren
balioaz ohartu soiltasun beharrak hobeki ulertzeko.

8. ardatza
Elkarlana:

lankidetza eta tokiko jarduera gidatu eta animatu
EKINTZA GAKOAK
Gobernantza eta
partaidetza lankidetza

1

Ipar Euskal Herriko Klima Planaren zeharkako
eta partaidetzazko gobernantzaren animatzea

2

Ipar Euskal Herriko Klima Ekintzaren
komunikazio plan baten obratzea eta abiatzea

3

Elkargoko finantza-ingeniaritzaren garatzea,
lurraldearen trantsizio energetikoaren eta
ekologikoaren zerbitzuko

4

Klima planaren behaketa eta ebaluaketa
modalitateak antolatzea eta obratzea

Lurralde lankidetza

5

Lurraldearen energia agentziaren sortzea
(urritasuna-eraginkortasuna-berriztagarriak)

6

Elkargoko eta herrietako mailen arteko
lankidetzaren indartzea eta partaideekilako eta
auzoekilako lankidetzaren garatzea

7

Trantsizio Ekologikoaren eta Energetikoaren
aldeko sostengu-funtsaren iraunkortzea

8

Oihan ingurunen zaintzea eta balorizatzea,
oihanaren funtzio-aniztun baten
ikuspegitik

9

Klima planaren erronkak eta helburuak elkar
gurutzatzea Euskal Mendiaren Eskualdeko
Parke Naturalaren gutuna egitean

Ekonomia jarduera iraunkorrak

10

Klima Planarekin bat egiten duen Ekonomia
urdinaren bide orriaren zabaltzea

11

Turismo jasangarriaren laguntzea

Euskal Elkargoak lurraldeko eragile guziak trantsizio
ekologiko eta energetiko urraspide batean engaia
daitezen behar diren baldintzak sortu nahi ditu. Ipar
Euskal Herriak ez du asmo handiko trantsizio baten
erronka altxatzea lortuko ez baditu lurraldeko eragile
guziak mugiarazten. Denek badugu zer egin.
Zeharkako eta partaidetzazko gobernantza emanen
dugu plantan dinamika kolektiboari jarraipena emateko,
beharren eta gaitasunen gurutzatzea errazteko eta
lurralderako egituratzaile diren ekintza berriak elkarrekin
eraikitzeko. Ekintza planaren obratzea eta egin diren
aitzinatzeen neurtzea gobernantza partekatu horren
pean eginen dira.
Lurraldearen energia agentzia sortuko dugu, honako
egiteko hauekin:
Soiltasun urraspideak plantan ezartzea, eragile guziei
gaia ohartarazteko eta informazioa eta aholkua emateko;
lurraldeko profesionalak gai horietan formatzea eta
ekintzen hedapena teknikoki eta dirutan laguntzea;
Energia berriztagarrien ekoizte proiektuen garapena
laguntzea. Agentziak inbestimendu egitura bat sor
dezake edo halako batean sartu beste z e n b a i t
eragilerekin (publikoak edota pribatuak) tokiko proiektu
horiek elkarrekin diruztatzeko.
Klima planaren lurralde-aholkularien sarea jarraitua
izanen da, gai horietan hurbileko animazio politiko baten
bermatzeko.
Trantsizio ekologiko eta energetikoa sostengatzeko
funtsa ere luzatuko dugu gizarte zibilaren adierazpena
eta tokiko ekimenen diruztapena laguntzeko.
Bere garapen ekonomikoan eta « ekonomia urdina »
bideorriaren bidez, Euskal Hirigune Elkargoa engaiatzen
da itsas sailen garapen ekonomikoaren estrategia bat
eramatera iraunkortasun eta sustengarritasun logika
batean.
Turismo jasangarrirantz jotzea Ipar Euskal Herriaren
turismo estrategiaren asmo azkarra da. Eredu aldaketa
hori Klima Planaren barnean lagunduko du Euskal
Elkargoak.

i pa r e u s k a l h e r r i ko k l i m a p l a n a | 2 9.o r r

#5
eranskina
Euskal Elkargoaren eredugarritasunari
buruzko liburuxka
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Euskal Elkargoaren
eredugarritasunari buruzko
liburuxka
Barne desmartxa
BAITEZPADAKO ANIMAZIOA…
Asmo handiko energia-klima lurralde urraspidea, nazioarteko helburuei jarraitzen zaiena, gauzatzeko
ekintza planaren 1 ardatzetik 7. ardatzera aurkeztu diren gai guziak landu behar dira. Horretarako
animazio azkarra egin behar du Euskal Elkargoak; 8. ardatzean zehazten da animazio hori.

… ETA BARNEKO EKINTZAK
Aldi berean, kolektibitateak bere baitan aplikatzen ditu lurraldean hedatzen dituen anbizioak eta
ekintzak: barne-ekintzen planaren xedea da (9. ardatza), gai guziei buruzkoa (barne-mugikortasuna,
energia-urritasuna eta energia berriztagarrien garapena ondarearen gainean…).
Klima Planaren egituratzea, jarraipena eta ebaluazioa egiteko, bereziki eskumenen eta ondarearen
gaineko barneko atalean, eta bere urraspidearen kalitatea ezagutzera emateko, Euskal Elkargoak
Cit’ergie-EEA labelean engaiatzea erabaki du.

CIT’ERGIE-EEA LABELA
Europar
labela
Cit’ergie izenaz ezagun da Frantzian EEA (European Energy Award®) labela, kolektibitateen energiaklima urraspideen kalitatea ezagutzera emateko xedea duena. Erreferentzia orokor bat da oinarrian,
herrialde bakoitzera egokitzen dena eta plantan ezarri diren politikak Europan dauden jokamolde
onenekin konparatuz ebaluatzeko parada ematen duena elkargoek eskumenak eta eragina
dituzten alor orotan. Erreferentzial horrek 60 neurri ditu, 6 alorretan banaturik: Lurralde plangintza;
Elkargoaren ondarea; Energia, ur eta saneamendu hornikuntza; Mugikortasuna; barne antolakuntza;
Lankidetza, komunikazioa.
Etengabeko
hobetzea
Labelaren erronketarik bat 4 urterako urraspidea proposatzea da, proiektua urtero aztertuz
jarraipena egiteko, eta urtero jakinarazi behar diren kalitatearen eta kopuruaren adierazle multzo bat,
ebaluazioan laguntzeko. Klima Plana obratzen hasten den lehen aldian plana egituratzen laguntzeko
tresna da beraz (Klima Plana 6 urterako bozkatzen da, 3 urtera jarraipen-ebaluazio txosten bat egin
behar zaiolarik).

Euskal Elkargoa Cap
Cit’ergie labelizatua da
2021eko otsailaren 24az
geroztik!
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Elkargoaren BEG
bilanaren diagnostikoa
BEROTEGI EFEKTUKO GASEN (BEG) BILANA
Euskal Elkargoaren zerbitzuen funtzionamendutik zuzenean sortu isurpenak 7600 tCO2e dira.
Dugun ondarearena da (eraikinak eta ibilgailuak), alde batetik, eta, beste aldetik, ditugun
eskumenak (edateko ura eta saneamendua, hondakinen bilketa, bai eta Bizilekuen Erakunde
Publikoaren elkargo-bizilekuen eskumena) gauzatuz erabiltzen ditugun ekipamenduena. Beste
eragileei eskualdatu zaizkien eskumenak (hondakinen tratamendua, garraio kolektiboak…) ez
dira bilan horretan sartu.

ERRONKAK
Eraikin eta ekipamenduen energia
Energia kontsumoak karbono bilanaren % 49 dira. Isurpen horien ia erdia petrolio produktuen
eta gas naturalaren kontsumora lotuak dira, kontsumitzen den energiaren % 17 besterik ez badira
ere kontsumo horiek.
Ekiteko bideak: energia fosilen partea murriztea (gas naturala eta petrolio produktuak), kontsumoa
orotara murriztea: eraikinen berritzea, instalazioen energia eraginkortasuna hobetzea…
Erregaia
Bilanaren % 39 erregaiaren erabilerari lotua zaio: lehenik eta behin, etxe-hondakinak biltzeko
zikin-kamioiei, hondakinen bilketan, eta, maila ttipian, langileek elkargoaren ibilgailuak
erabiltzean ere.
Ekiteko bideak: gidariei ekologikoki gidatzeko formakuntza, egoki diren erabileretarako,
bestelako motor moldeak dituzten ibilgailuetara aldatzeko baldintza-agiriak, bilketa ibilbideak
ahal bezainbeste hobetzea, lanean elkarrekin bidaiatzea sistematikoki egitea
Saneamenduaren zuzeneko isurpenak
«Energiatik kanpoko» isurpenak bilanaren % 12 dira eta ia denak saneamenduari lotuak zaizkio.
Ia isurpen guziak ur zikinen arazte prozesuari (% 9) eta tratatu ur horiek botatzeari (% 91) loturik
dira.
Ekiteko bideak: prozesuak etengabe hobetzea
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Ondarearen irakurketa
eta ekintza
planaren eskumenak

EKINTZA NAGUSIAK
1

« Elkargoaren etxe eredugarriak »
programaren lantzea eta abiatzea

2

Elkargoaren barneko lekualdaketa
planaren lantzea eta abiatzea

3

4

5

EnR-en urritasun eta ekoizpen
programaren gauzatzea,
kolektibitatearen eraikin eta
ekipamenduetan
Barne-ingeniaritza finantzarioa
garatzea, trantsizio energetiko eta
ekologikoaren politikaren zerbitzuko

Trantsizio ekologikoaren eragileak
eta hautetsiak moldatzea eta
sentsibilizatzea, eta usaiak aldatzen
laguntzea

6

Erosketa publiko arduratsuen
politika sortzea eta gauzatzea

7

Elkargoaren aitzinkontuaren klima
ebaluaketaren bideratzea

Trantsizio ekologikoa eta energetikoak gizartearen eta zerbitzu
publikoen antolaketa alor guziak ukitzen dituenez, Euskal
Elkargoaren eskumen alor guziak dira ukituak. Klima Planaren
helburu eta erronkak Euskal Elkargoaren politika eta proiektu
guzietan agertu behar dira. Elkargoak bere langileak ekologia
trantsizioaren erronkez eta eguneroko egitekoetan duten
erantzukizunaz ohartaraziko ditu eta gai horien gaineko
formakuntza emanen die.
Diruztatze ingeniaritzako zerbitzua garatuko da elkargoaren
barnean energia eta ekologia trantsizioko proiektuak laguntzeko
eta finkatzeko.
Eraikinen energia berritzea bide da trantsizio energetikoa
egiteko, energia gehien kontsumitzen dutenak baitira eraikinak.
Ondarea eta Energia bide-orriak kolektibitateek gai horretan
duten engaiamenduaren plangintza egiteko aukera ematen du.
Kolektibitateek eredugarri jokatu behar dute eta energia gutiago
xahutzeko ezarri diren asmo handiko engaiamenduak betetzeko
behar diren inbestimenduak egin behar dituzte. Euskal Elkargoaren
zeregina azkartu eta bultzatzeko «Elkargoaren etxe eredugarriak»
izeneko egitaraua hedatuko da.
Euskal Elkargoaren ardura sozialeko estrategia azkartuko da.
Elkargoaren barneko lekualdaketen plana gauzatuko da elkargoko
langileen lekualdaketak ahal bezain ongi egin daitezen eta
langileak bakarkako autoa ez bestelako garraio moldeak erabiltzera
bultzatzeko. Erosketa publiko arduratsuen politika ere gauzatuko
da, merkatuek garapen iraunkorra hobeki har dezaten kontuan.
Azkenik, elkargoa engaiatzen da bere aitzinkontuaren ebaluaketa
klimatikoaren lan esperimentala abiatzera.
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Milesker lagundu duen orori
hautetsiei, langileei, herritarrei, herriei eta elkarte, heziketa, ekonomia eta erakundeetako
eragile orori

Algoé Consultants eta Eco2 initiative ikerketa bulegoen laguntzaz idatzi laburpena.
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LABURPEN EZ TEKNIKOA - 2021EKO EKAINAREN 19KO BERTSIOA
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