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Lizarraga-Ergoienako mikrosare elektrikoko instalazioak
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Nafarroa Zirkularra, Landa Garapen eta ingurugiro sailak sustatutako
proiektua da Lursarea eta Nafarroako Akzio taldeekin batera. Ekonomia
Zurkularrari buruzko praktika egokiak bultzatzea eta plazaratzea du
helburu.

Zer da ekonomia zirkularra?
Ekonomia Zirkularrak baliabideen erabilera eranginkorrago
bat izatea ahalbideratzen du. Aurrerapauso honek, landaeremuaren hazkunde ekonomiko jasangarri baterako
aukera izan daiteke. Modu honetan ingurugiroa
errespetatuz landa eremua goraipatzen du.

Zer dira Nafarroako Ekintza Taldeak?
Tokiko ekintza-taldeek gizartearen eta ekonomiaren
garapena bultzatzen dute, eta lurraldeko eragileekin
lankidetzan dihardute bizi-kalitatea hobetuko duten,
biztanleria bertan geratzea eta lan-eremuan bizitzea eta
bertan lan egitea erreibindikatuko duten tokian tokiko
garapen-estrategiak martxan jartzeko.

ENERGIA-AUTOKONTSUMOA
Honela definituko dugu energia-autokontsumoa: energia elektrikoa
instalazio partikular baten bidez sortzea, neurri handi batean
instalazioaren jabearen ohiko kontsumoa asetzera bideratua.
"Partikulartzat" hartuko dugu energia-sektorekoa ez den enpresa bat,
toki-erakunde bat, bizilagun-komunitate bat nahiz etxebizitza partikular
bat.
Energia-autokontsumoa garatzeak hauexek bermatzen dizkie kontsumitzaileei:
✓ Aukera merkeagoak eta planetaren mugekiko errespetuzkoak erabiltzea.
✓ Aurrezki ekonomiko garrantzitsuak.
✓ Independentzia energetiko handiagoa sortzea
✓ Berotegi-efektuko gas-isurpenak murriztea ahalbidetzen du .

Jatorri berriztagarriko, baterako sorkuntzako nahiz hondakinetatik
sortutako energia autokontsumitua salbuetsita izanen ditu kargu
eta peaje guztiak
(15/2018 EDko 18. art., 5. puntua)

NON EZAR DAITEKE AUTOKONTSUMOA?
✓ Energiaren kostuak aurreztuz lehiakortasuna bilatzen duten enpresetan eta
erakundeetan
✓ Industria-prozesuetan
✓ Hirugarren sektoreko eraikinetan
✓ Etxebizitzetan eta partikularrek
✓ Nekazaritzako eta abeltzaintzako instalazioak
AUTOKONTSUMARAKO ENERGIA ITURRI ILUSIAK

Fotovoltaikoa

Eólikoa

Biomasa

Minihidraulikoa

3

ENERGIA CEDERNA GARALUR ZERBITZUAREN
EZAUGARRIAK
Independentzia:
Gure bezeroentzako onuragarrien izanen diren soluzioak hartzeko eta
egitasmo guztietan kalitaterik gorena eskaintzeko aukera ematen digu.
Ezinbestekoa soluzioak, kontratuak eta lehiaketak aztertzeko eta
ebaluatzeko.
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Diziplina anitzekoa:
Gaitasuna, eskarmentua eta ezagutzak elektrizitate-, berokuntza- eta aire
girotuko instalazioetan, ekoizpen- eta industria-prozesuetan,...

Lanbide-maila altua eta prestakuntza bereziduna
ingeniaritza energetikoan:
Neurketa- eta egiaztapen-protokoloak, ikuskaritza, egitasmoen
ebaluazioa eta prestakuntza emateko gaitasuna.

Araudiari buruzko informazio eguneratua:
Europako, estatuko, autonomia-erkidegoko nahiz tokian tokiko araudia;
arauzko azterketak; ikuskapenen erregimena; laguntzei eta dirulaguntzei
buruzko legeria; eta abar.

Berariazko Esperientzia eta prestakuntza
energia aurreztearen, energia efizientziaren eta energia berriztagarrien
arloetan

Kudeaketa
energetikoa

Ingeniaritza
energetikoa

AUTOKONTSUMOKO MODALITATEAK

1.- Soberakinik gabeko autokontsumoa
Instalazio isolaturik gabe. Ez dute sortutako energia soberakina sarera
eramaten. Protagonista bakarra: KONTSUMITZAILEA

2.- Soberakinak dituen autokontsumoa
Sarera konektaturik dauden instalazioak dira. Sortutako energia
soberakina sarera eraman dezakete. Autokontsumorako energia
hornitzeaz gain, energia soberakina garraio- eta banaketa-sareetara
eramaten dute. Bi dira protagonistak: KONTSUMITZAILEA ETA
EKOIZLEA

3.- Autokontsumo partekatua
Autokontsumo-modalitate honetan, instalazioak
elkartuen barneko sarean daude konektaturik.

Energia
berriztagarriko
instalazio baten
bidez, bereziki
eguzki
fotovoltaikoa,
eolikoa, biomasa
eta
minihidraulikoa,
kontsumitzaileak
bere energia
elektrikoa
sortzen eta
kontsumitzen du

kontsumitzaile

Autokontsumo partekatuko hainbat eredu daude, hauen baitan:
✓
✓
✓
✓

Eraikina dagoeneko eraikia badago, edo eraikitzeko badago.
Erabilgarri dagoen azalera.
Hartu nahi den gastua.
Lortu nahi den zerbitzua.

Joseneako Bordablanca finkan (Irunberri) autokontsumorako instalazioa
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AUTOKONTSUMOKO MODALITATEAK
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ENERGIA CEDERNA GARALUREN LAN-METODOA
AUTOKONTSUMO FOTOVOLTAIKOKO EGITASMOETAN
Energia Cederna Garalurek kasu bakoitza aztertzen du, eta gure bezeroen premietara hobekien
moldatzen den egitasmoa eta instalazio-ikuskapena ematen ditu, energia-hornidura guztiz
autonomoa emate aldera.
Gure metodologiak fase hauek ditu:

1.- Datuak hartzea
•

•

Estalkiaren aurretiko azterketa.- Itzalak sor ditzaketen
elementuak kokatu: tximiniak, zuhaitzak, petoak, eta abar;
estalkien arteko garaiera desberdinak; azalera murritz
dezaketen elementuak, lukanak, kasurako.
Elektrizitate-fakturak. Analizatzeko eta aztertzeko,...

2.- Itzalen azterketa
•

Itzalak sortzen dituzten elementuen azterketa. Itzalak
sortzen dituzten elementu guztiek nabarmen murrizten
dute instalazioaren errendimendua. Hortaz, nahitaezkoa
izanen da itzalen azterketa zehatza egitea.

FV moduluak
jasoko dituen
estalkiaren
egitura aztertu
eginen da,
erresistentzia eta
konposizioa
egiaztatze aldera:
estalki-mota,
egitura-mota,
petralen arteko
tartea, teilamota, eta abar.
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3.- Modulu fotovoltaikoen banaketa
•

•

Estalkiaren aurretiko azterketa.- Itzalak sortu eta azalera murritz dezaketen
elementuen kokapenaz gain, Cederna Energiak egiaztatuko du azterlanean
proposatutako potentzia benetan sar daitekeela erabilgarri dugun azaleran
Mantentze-lana.- Aintzat hartuko da puntu honetan paso lekuak, gerora egin beharko
diren mantentze-lanetarako.
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Halako instalazioetan, instalazio handiak
jartzeak ez du bermatzen aurrezpen
handirik egongo denik; izan ere, energia ez
gordetzean, ekoizteko momentuan
kontsumitzen ez bada, aprobetxatuko ez
dugun soberakina edukiko dugu.

4.- Balantze energetikoa
Energia Cederna Garaluren autokontsumoaren inguruan egiten ditugun azterketek gutxienez
balantze energetiko bat jasotzen dute. Horrek, ekoizpen fotovoltaikoa ahal denik eta gehien
aprobetxatzeko aukera ematen du.

Ondo dimentsionatutako instalazioa
(ekoiztutako energiaren ia % 100 baliatzen da)

Gaizki dimentsionatutako instalazioa
(ekoiztutako energiaren % 40 aprobetxatzen da)

5.- Aurrekontua
Instalazioko elementu guztiak baloratuko dira zehatz-mehatz:
✓ Modulu-elementu guztien eta material fotovoltaikoaren kantitatea, marka eta
modeloa.
✓ Bitarteko osagarriak: plataformak, eskailerak eta abar.
✓ Egituraren azterketa
✓ Obra zibila: beharrezkoak diren lubakiak, txabolak eta abar.
✓ Proiektua, zuzendaritza fakultatiboa, segurtasuneko koordinazioa eta abar.
✓ Ondorengo legeztatzea; bai administrazioekin, bai konpainia banatzailearekin.

6 .- Bideragarritasun- eta finantzaketa-azterketa
Instalazioaren errentagarritasuna eta amortizazioa aztertuko ditugu, kontuan izanik halako
instalazioen biziraupena 25 urtetik gorakoa dela
✓ Funts propioak. Tamaina txikiko instalazioetarako egokia. Amortizazio-epeak oso
txikiak dira.
✓ Energia-zerbitzuetako enpresak (EZEak). EZE batek eginen du inbertsioa eta
instalazioaren mantentze-lana, eta sortutako aurrezpena EZEaren eta erabiltzailearen
artean banatuko da kontratuak irauten duen bitartean. Interes handiko formula da.
Cederna Energiak aholkularitza eta laguntza ematen ditu kontratuak iraun bitartean.
✓ Banku-finantzaketa. Azkenaldian hainbat finantza-erakundek kreditu bereziak ematen
dituzte halako instalazioetarako.

2016an eta 2019ko otsailean, Cederna Energiak 180tik gora espediente
bideratu ditu laguntza-programetan, energia efizientziako eta energia
berriztagarrietako esku-hartzeetarako. Horien egikaritze materiala 9,5
milioi euro izan da.
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GEHIAGO JAKITEKO:
Jarri harremanetan gure garapen-agentzien bidez:

Baztan-Urdazubi-Zugarramurdi
Marian Cestau
606 40 86 13
baztan@cederna.es
Bertizarana-Malerreka-Bortziriak
Iñigo Agesta
606 43 13 57
bidasoa@cederna.es
Mendialdea
Elena Irigoyen
617 60 93 28
mendialdea@cederna.es
Sakana
Susana Mendinueta
639 90 03 36
sakana@cederna.es

Erroibar-Aezkoa-Esteribar
Edurne Miguel
639 90 53 57
erro-aezkoa@cederna.es
Erronkia-Zaraitzu
Andrea R. Goñi
609 67 83 42
roncal@cederna.es
Pirinioaurreko Arroeta
Carlos García
639 90 53 59
prepirineo@cederna.es
Zangoza
Gabriela Orduna
639 90 44 01
sanguesa@cederna.es
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