Ρυθμιστικά εμπόδια

Ρυθµιστικό πλαίσιο και
Κοινωνική αποδοχή
•
•

Πολλά ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία
σύστασης αποκλειστικών γεωθερμικών αρχών αδειοδότησης.
Υπάρχουν ακόμη ρυθμιστικά εμπόδια τα οποία μπορούν να
προκαλέσουν καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους των
έργων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω γεωθερμίας.

Διαδικασίες αδειοδότησης

Μια συνιστώμενη διαδικασία αδειοδότησης αναπτύχθηκε στα πλαίσια του GEOELEC:

Σύστημα τυποποιήσης
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Ένας Γεωθερμικός Κώδικας Αναφοράς παρέχει τυποποιημένους όρους και σύστημα ταξινόμησης
πέραν των κανόνων και προτύπων που αφορούν στην παρουσίαση της κατάστασης και των
στοιχείων του έργου για δημόσια αναφορά.
Η χρήση ενός ρυθμιζόμενου, υπό επίβλεψη και διεθνούς Γεωθερμικού Κώδικα Αναφοράς από τη
Γεωθερμική Κοινότητα πιστεύεται ότι θα προσελκύσει διεθνείς επενδυτές.
Κατά το 2013 υπάρχουν δύο κώδικες, στην Αυστραλία (AGEA) και τον Καναδά (CanGEA).
Το GEOELEC δεν συνιστά την εστίαση σε ένα συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Γεωθερμικό Κώδικα
Αναφοράς, υποστηρίζοντας περισσότερο μια στάση αναμονής και τη συνέχιση της διεθνούς
συζήτησης.
Μια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ταξινόμηση των Πόρων η οποία έχει συσταθεί από την
Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη έχει αρχίσει να εξετάζει την τροποποίηση του
προγράμματος UNFC-2009 ώστε να περιλαμβάνει όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής ενέργειας. Αυτό θα δημιουργήσει ένα διεθνές,
προσαρμοζόμενο πρόγραμμα καθώς και τυποποίηση.
Για τη δημιουργία διεθνούς συναίνεσης, προτείνεται ενεργή συμμετοχή της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας στη διεθνή συζήτηση, υποστηρίζοντας την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του UN EC.

Πρόσβαση στο δίκτυο
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Διαδικασία ανάπτυξης δικτύου (Binda, et al .,2012)

Περιβαλλοντικά ζητήματα
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Κοινωνική αποδοχή

Κανένα τεχνικό εμπόδιο για την ενσωμάτωση της
γεωθερμικής ενέργειας.
Ανάγκη για πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας για τις ΑΠΕ.
Διαφάνεια για τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο.
Μακροχρόνια σταθερότητα των τελών σύνδεσης με
το δίκτυο.
Η γεωθερμία είναι βάσης φορτίου και θα παίξει
σημαντικό ρόλο στην σταθεροποίηση του δικτύου.

Μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα το
οποίο αφήνει ελάχιστα μόνιμα σημάδια.
Όχληση και ρύπανση όπως κάθε κοινό εργοτάξιο.
Η οπτική όχληση από τα κτίρια, τους πύργους
ψύξης και τους αγωγούς περιορίζεται στο
ελάχιστο.
Επανεισαγωγή του γεωθερμικού ρευστού στον
υδροφόρο ορίζοντα απ’ όπου προερχόταν δεν
μολύνει τα υπόγεια ύδατα.
H υδραυλική διέγερση χρησιμοποιεί 99% νερό,
αβλαβείς χημικές ουσίες και καθόλου
υποστηρικτικά μέσα, ακολουθώντας τους
περιβαλλοντικούς κανόνες.
Μπορεί να προκληθεί σεισμικότητα μικρής
κλίμακας εξαιτίας της επανεισαγωγής, όμως
παρακολουθείται και μπορεί να ελεγχθεί.

Η κοινωνική αποδοχή αποτελεί σημαντικό
παράγοντα κατά την επιλογή τοποθεσίας
λόγω:
• περιβαλλοντικών ζητημάτων,
• έλλειψης συμμετοχής,
• οικονομικά ζητήματα (στην περίπτωση
π.χ. δημοτικών επιχορηγήσεων),
• ζητήματα αποδοχής τύπου NIMBY (Not
In My Back Yard) και
• την τοπική παραγωγή ενέργειας.
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Συμβουλές καλών πρακτικών από το GEOELEC:

Τα διδάγματα μπορούν να
προέρχονται από όλο τον
κόσμο. Για την κοινωνική
αποδοχή είναι συνήθως
καλύτερο να επιλέγεται
χρώμα, διαρρύθμιση και
αρχιτεκτονική που να
επιτρέπει στη μονάδα
παραγωγής να ταιριάζει με
το περιβάλλον της. Η
παράδοση μπορεί επίσης
να παίξει ρόλο, όπως στο
Larderello όπου οι πύργοι
ψύξης θεωρούνται σήμα
κατατεθέν της περιοχής.
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