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Brollach 
 
 
 
Sa Phlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana do Chathair Bhaile Átha Cliath 2010-2020 déantar 
anailís ar úsáid fuinnimh reatha agus astuithe dé-ocsaíd charbóinna Cathrach agus leagtar amach conas a 
fhéadfaidh an Cathair a hídiú trí níos mó éifeachtachta i gceantair amhail foirgnimh tráchtála agus cónaithe, 
seirbhísí, tionscal agus iompar chomh maith lenár gcuid d'fhuinneamh in-athnuaite a mhéadú. 
 
Tá an plean fuinnimh seo i gcomhréir go hiomlán lenár bhfís fhoriomlán do Bhaile Átha Cliath mar gheilleagar 
nuálaíoch, beomhar a fhorbraíonn agus a mheallann cuideachtaí den scoth agus mar cathair chuimsitheach 
shóisialta le comharsanachtaí agus pobail inbhuanaithe. 
 
Mar shínitheoir de Chúnant na Méaraí, rinne Cathair Bhaile Átha Cliath gealltanas le 2,000 cathair agus baile 
maidir leis na prionsabail um dea-chleachtas fuinnimh, agus maidir le spriocanna an AE de laghdú 20 faoin 
gcéad in astuithe carbóin a bhaint amach faoi 2020.  Sa chás áirithe d'úsáid fhuinnimh Chomhairle Cathrach ‟le 
haghaidh soilsiú poiblí, caidéalú uisce, áiseanna agus foirgnimh phoiblí agus ár gcabhlach feithicilí - tá sé ar 
intinn againn dea-chleachtas a chorpú agus tá sprioc níos uaillmhianaí de laghsú de 33% a bhaint amach le linn 
saolré an Plean Gníomhaíochta. 
 
Aithníodh gurb i bhfoirgnimh tráchtála agus chónaithe a bhféadfaidh astuithe carbóin a laghdú an méid is mó. Ní 
amháin a bheidh an cathair níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol mar gheall ar fheabhsaithe in úsáid fuinnimh 
chónaithe agus tráchtála ach d'fhéadfadh i bhfad níos mó post a bheith cruthaithe mar gheall orthu.  Trí dhaoine 
a choinneáil agus breisoiliúint a thabhairt dóibh i réimse foirgnimh a athchóiriú agus a insliú, d'fhéadfadh tionchar 
mór a bheith ar fhostaíocht san earnáil sin. 
 
Is fachtóir tábhachtach é freisin maidir le cathair chliste ó thaobh fuinnimh de a chruthú é an ról atá againn mar 
shaoránaigh sa chaoi a n-úsáidimid fuinneamh sa bhaile san ionad oibre agus inár gcómhalartú laethúil, agus 
d'fhéadfadh tionchar suntasach a tharlú mar gheall ar athrú beag inár n-iompraíocht.  
 
Ag féachaint i dtreo na todhchaí, aithnítear sa tuarascáil seo sraith ghníomhartha nithiúla lena gcuirtear Baile 
Átha Cliath ar an mbealach ceart chun cathair inbhuanaithe cliste ó thaobh fuinnimh de a bhaint amach.  Mar sin 
de, tá sé fíorthábhachtach go n-oibrímid le chéile chun cathair ghlan, ghlas, dhlúth agus nasctha le geilleagar 
cliste nuálaíoch, a mbeidh maireachtáil inbhuanaithe ann mar gheall air dár dteaghlaigh, dár gcomharsanachtaí 
agus do na glúine atá le teacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Gerry Breen      John Tierney 
             Ardmhéara Bhaile Átha Cliath    Bainisteoir Cathrach Bhaile Átha Cliath 
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Comhaltaí an Coiste Stiúrtha 
 
 
 
Seamus Lyons  Bainisteoir Cúnta Cathrach, Roinn Comhshaoil agus Innealtóireachta agus Briogáid 
Dóiteáin 
 
Michael Phillips  Stiúrthóir Tráchta & Innealtóir Cathrach 
 
Kathy Quinn  Ceannasaí Airgeadais 
 
Dick Gleeson  Pleanálaí  Chathair Bhaile Átha Cliath 
 
Ali Grehan  Ailtire Cathrach 
 
Michael O’Neill  Bainisteoir Feidhmeannach, Seirbhísí Tithíochta & Cónaithe 
 
Aidan Maher  Oifigeach Feidhmeannach Sinsearach, Seirbhísí Corparáideacha 
 
Margaret Coyle  Pleanálaí Feidhmeannach Sinsearach  
 
Gerry Wardell  Stiúrthóir, Codema 
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Réamhrá 
Fís do Bhaile Átha Cliath mar 
Chathair Chliste Fuinnimh  
D'oibrigh Codema le Comhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath maidir le Plean Gníomhaíochta um 
Fhuinneamh Inmharthana a fhorbairt, lena ndéantar 
anailís ar chumas Bhaile Átha Cliath ó thaobh 
cathair chliste-fuinnimh a chruthú faoi 2030. 
 
San fhís fhadtéarmach seo, taispeántar conas a 
chabhróidh an tabhairt isteach d'fhoirgnimh 
ísealfhuinnimh, neodrach ó thaobh carbóin de, 
feabhas i dteicneolaíocht faisnéise agus forbairt de 
chóras iompair ísealcharbóin, le linn na fiche bliain 
atá romhainn, le Baile Átha Cliath a astuithe carbóin 
a laghdú faoi 50 faoin gcéad. 
 
Mar shampla, le hiarfheistiú an mhargadh tithíochta 
beidh rátáil fuinnimh foirgnimh de theach tipiciúil i 
mBaile Átha Cliath ag rátáil C in ionad rátáil E, agus 
beidh úsáid leictreachais níos cliste trí thabhairt 
isteach de mhéadair chliste. 
 
Tiocfaidh athrú mór ar earnáil iompair Bhaile Átha 
Cliath agus a éiríonn feithiclí leictreacha níos 
coitianta ar bhóithre ár gcathrach agus le slite rothair 
feabhsaithe beidh rothaíocht níos inrochtana. 
Leanfaidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath air 
ag cur lena n-úsáid d'fhoinsí fuinnimh in-athnuaite do 
chonláistí poiblí agus tithíochta.  
 
Táimid tiomanta do na prionsabail de dhea-
chleachtas fuinnimh maidir le Baile Átha Cliath a 
chruthú mar chathair chliste-fuinnimh. 
 

Cúnant na Méaraí 
Is éard atá i gCúnant na Méaraí ná tiomantas de 
chathair agus bailte sínitheora na spriocanna de 
bheartas fuinnimh an AE i dtéarmaí laghduithe in 
astuithe CO2 a bhaint amach tríd éifeachtacht 
fuinnimh feabhsaithe agus úsáid agus táirgeadh 
fuinnimh níos glaine.   
 
Shínigh cathair Bhaile Átha Cliath Cúnant na Méaraí 
i mí an Mhárta 2009 agus leag an Chomhairle 
Chathrach í féin sprioc de laghdú de 33 faoin gcéad 
ina hídiú fuinnimh féin faoi 2020.  Tríd an bpróiseas 
seo, tá Baile Átha Cliath tiomanta do Phlean 
Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana 
(SEAP) a ullmhú. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1:  Eibhlin Byrne,  an tArd-Mhéara de Bhaile Átha Cliath ag 
síniú ‘EUROCITIES Declaration on Climate Change’ in Lyons, 27 
Deireadh Fómhair 2008.  Bhí sé seo roimh an síniú foirmiúil de 
Chúnant na Méaraí ar 25 Márta 2009. 
 
D'aithin Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath, Emer 
Costello, deiseanna freisin d'athnuachan uirbeach 
agus do chruthú fostaíochta trí chur i bhfeidhm de 
bhearta fuinnimh inmharthana arna leagan amach sa 
Phlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh 
Inmharthana do Bhaile Átha Cliath: 
 
 
‘Mar thoradh ar chruthú de chathair chliste-fuinnimh, 
beidh deiseanna iontacha ann d'athnuachan agus do 
chruthú fostaíochta.  I mo thionacht mar Ard-Mhéara 
de Bhaile Átha Cliath, tá Coimisiún Fostaíochta an 
Ard-Mhéara bunaithe agam chun díriú ar chruthú 
fostaíochta agus an choinneáil d'fhostaíocht atá ann 
cheana féin.  Creidim go mbeidh athchóiriú 
inbhuanaithe agus iarfheistiú mar phríomhfhachtóirí 
chun fás fostaíochta a spreagadh sa todhchaí.  Mar 
shampla, tá an scéim um Pobal Cliste-Fuinnimh lena 
ligtear d'úinéirí tí teacht le chéile i gcnuasaigh chun 
feidhmíocht fuinnimh dá dtithe a fheabhsú.  Leis an 
scéim freisin, ligtear do chonraitheoirí teacht le 
painéal de shaineolaithe chun tairiscint a chur 
isteach do na hoibreacha seo'.  
 
  - An tArd-Mhéara de Bhaile Átha Cliath Emer 
Costello, príomhchainteoir, Searmanas Chúnant na 
Méaraí sa Hemicycle de Pharlaimint na hEorpa ag 4 
Bealtaine 2010, 
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Comhthéacs 
Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tiomanta 
do Bhaile Átha Cliath a dhéanamh inbhuanaithe go 
sóisialta agus ó thaobh eacnamaíochta agus 
comhshaoil, laistigh dá fís fhoriomlán de chathair 
ghlan, ghlas, dhlúth agus cathair nasctha le 
geilleagar cliste nuálaíoch agus le pobail agus 
comharsanachtaí inbhuanaithe.   Is í seo an fhís 
fhadtéarmach arna leagan amach sa Phlean 
Forbartha do Chathair Bhaile Átha Cliath 2011-2017. 

Cuspóirí 
Aithníonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
nach bhfuil an nós reatha maidir le hídiú fuinnimh 
laistigh den chathair inmharthana agus go bhfuil gá 
le plean soiléir, uaillmhianach chun stop a chur leis 
an ídiú fuinnimh atá ag méadú agus chun í a 
aisiompú.  
 
D'fhonn SEAP a fhorbairt do Chathair Bhaile Átha 
Cliath, bhí gá le bunlíne d'ídiú reatha a fhorbairt, mar 
ní raibh aon cheann ann ag an am, d'fhoilsigh 
Codema Baseline Emissions Inventory (mar cháipéis 
ar leith). Is anailís uilechuimsitheach é seo d'ídiú 
fuinnimh reatha sa chathair (2006) sna hearnálacha 
cónaithe, iompair agus tráchtála. Úsáideadh an 
tsonraíocht a tháinig chun cinn chun roinnt 
gníomhartha a fhorbairt i ngach earnáil chun ídiú 
fuinnimh agus astuithe CO2 gaolmhara a laghdú.  
 
Is iad na cuspóirí foriomlána den SEAP ná: 

� An caiteachas eacnamaíoch ar fhuinneamh 
a laghdú do shaoránaigh, don chomhairle 
agus do ghnó 

� Astuithe CO2 de Bhaile Átha Cliath in 
aghaidh an duine a laghdú 

� Spleáchas Bhaile Átha Cliath ar bhreosla 
allmhairithe a laghdú 

� Baile Átha Cliath a dhéanamh níos iomaíche 
agus níos tarraingtí do ghnó tríd 
infreastruchtúr nua-aimseartha agus 
éifeachtach ó thaobh fuinnimh agus costais 
de. 

� Córais fuinnimh in-athnuaite agus 
inmharthana de Bhaile Átha Cliath a mhéadú 

� Timpeallacht a spreagadh lena gcothaítear 
agus lena dtugtar tacaíocht do mhaitheas na 
saoránaigh atá ann agus a bheidh ann. 

 
Comhlíonann na cuspóirí seo na trí chritéar  
inbhuanaitheachta; eacnamaíoch, comhshaol agus 
sóisialta agus tá na hiarghníomhartha dírithe ar na 
réitigh is inbhuanaithe do na fadhbanna reatha. 

 
 
 
 
D'ullmhaigh an Coiste um Beartas Sráitéiseach 
Innealtóireachta & Comhshaoil de 
Chomhairle Cathair Bhaile Átha Cliath i bpáirt le 
Codema Straitéis um Athrú Aeráide do Chathair 
Bhaile Átha Cliath lena gcuimsítear na blianta 2008-
2020.  
 
Ghlac an Chomhairle Chathrach é i mBealtaine 
2008. Sa straitéis, moladh sraith ghníomhartha, a 
bhí dírithe ar lorg carbóin Bhaile Átha Cliath a 
laghdú.  
 
Sa 'Phlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh 
Inmharthana do Bhaile Átha Cliath 2010-2020', is í 
an aidhm ná tús áite a thabhairt do na 
príomhghníómhartha a bhaineann le fuinneamh a 
thagann chun cinn mar thoradh ar an straitéis um 
athrú aeráide.  Tá an plean gníomhaíochta seo 
ailínithe le 'Baile Átha Cliath Inbhuanaithe – Cathair 
cliste, iomaíoch agus aislingeach a sheol Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath i mí na Samhna 2008.  
Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag úsáid 
na creatlaí ‘The Natural Step’  chun cleachtais 
inbhuanaithe a chomhtháthú ina hobair. 

Cosaint Chomhshaoil agus 
Oidhreachta 
Is í an phríomhaidhm den SEAP ná tionchar 
dearfach a bheith aige ar an gcomhshaol trí CO2 
agus truailleáin eile a laghdú. Ach, áfach tá an plean 
inbhuanaithe go dúchasach agus mar sin, caithfear é 
a chur i bhfeidhm i mbealach inbhuanaithe leis an 
gcur isteach is lú ar an gcomhshaol atá ann cheana. 
Bainfear é seo amach trí na gníomhartha a dhíriú ar 
fhorbairtí uirbeacha atá ann cheana, agus 
infreastruchtúr atá ann cheana a úsáid nuair is féidir 
agus trí dhíriú ar tháirgeadh fuinnimh in-athnuaite ar 
scála beag i gceantair ina bhfuil giniúint reatha ann 
agus i gcriosanna atá forbartha cheana. 
 
Aithnítear go hiomlán an tábhacht a bhaineann le 
cosaint chomhshaoil agus leis an ngá le breithnithe 
comhshaoil a chomhtháthú in ullmhú an plean 
fuinnimh seo.   
 
Scríobhadh Environmental Report don phlean 
gníomhaíochta fuinnimh seo (mar cháipéis ar leith).  
Tugtar aird mar is cuí d'Ionstraim Reachtúil na 
hÉireann I.R. Uimh. 436/2004 –  Rialúcháin um 
Pleanáil agus Forbairt (Measúnú Comhshaoil 
Straitéiseach) 2004, lena dtrasuitear Treoir an AE 
2001/42/CE,  ‘ar an measúnú ar an tionchar a 
bhíonn ag pleananna agus cláir áirithe ar an 
gcomhshaol' (Treoir SEA).  Tugtar aird faoi leith ar 
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Iarscríbhinn i den  Treoir agus de Sceideal 2B den 
I.R. maidir le Faisnéis atá le cur i dTuarascáil 
Chomhshaoil.'  Sa tuarascáil comhshaoil, cinnteofar 
aon bhearta maolaithe a bhfuil gá le díriú orthu 
maidir le gníomhartha an SEAP má bhíonn a leithéid 
ann. Ionchorpróidh an SEAP aon mhaolú atá 
riachtanach chun an cur chuige is inbhuanaithe 
féideartha a chinntiú.  
 
Is saincheist thábhachtach i réimse chosaint 
chomhshaoil ná an breithniú d'aon fhadhbanna 
comhshaoil atá ann cheana a bhaineann leis an 
bplean, lena n-áirítear, go háirithe na 
saincheisteanna a bhaineann le haon cheantar ina 
bhfuil tábhacht chomhshaol ag baint leis, amhail 
ceantair aimnithe de bhun na Treorach maidir le 
hÉin Fhiáine(79/409/CEE) nó an Treoir maidir le 
Gnáthóga (92/43/CEE).  Ar an gcuma seo, leantar 
an cháipéis threorach ar ‘Appropriate Assessment of 
Plans and Projects in Ireland’ (NPWS, DEHLG, 
Nollaig 2009) agus tá scagthástáil Measúnuithe Chuí 
déanta ag an SEAP. 
 
Tá an tuarascáil seo i gcomhréir go hiomlán leis an 
bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Éifeachtacht 
Fuinnimh 2009-2020 (NEEAP) ’Ag Uasmhéadú 
Éifeachtacht Fuinnimh', agus leis an bPlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhuinneamh In-
athnuaite' ‘(NREAP) arna fhoilsiú ag an Roinn 
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, 
de bhun ‘Treoir an AE maidir le hÉifeachtacht 
Fuinnimh Úsáide Deiridh agus Seirbhísí Fuinnimh’ 
(2006/32/CE) agus Treoir an AE maidir le ‘úsáid 
d'fhuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn’ 
(2009/28/EC), faoi seach. 
 
Sa chaoi chéanna, ní spreagfar aon ghníomh tríd an 
SEAP seo, a mbeidh tionchar díobhálach agus do-
aisiompaithe ar aon láithreáin oidhreachta, 
ailtireachta, seandálaíochta féideartha nó atá 
aitheanta. Déanfar gach iarracht cúinsí dá leithéid a 
sheachaint trí dhíriú ar cheantair ina bhfuil forbairt 
uirbeach ann cheana agus cloífear le haon 
reachtaíocht agus measúnuithe ábhartha. 

Próiseas  
Sa Phlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh 
Inmharthana do Bhaile Átha Cliath 2010-2020, 
déantar athbhreithniú ar dtús ar an bhféidearthacht 
de lorg carbóin Chathair Bhaile Átha Cliath a laghdú 
chomh maith leis na costais chaipitiúla gaolmhara de 
bhearta agus na coigiltí maidir le costas fuinnimh a 
mbíonn mar thoradh air.  Ansin, leagtar amach 
sceideal de ghníomhartha nithiúla a rinneadh ón 
mbliain bhunlíne, is é sin 2006, nó atá le cur i 
bhfeidhm sa tréimhse atá le teacht suas go 2020. 
 
Sa SEAP ionchorpraítear gníomhartha éagsúla, tá 
roinnt acu mar chuid den phróiseas náisiúnta, amhail 

Iompar 21, tá roinnt eile ar siúl ar fud na cathrach 
agus beidh na gníomhartha eile mar chuid de 
ghníomhaíochtaí na Comhairle í féin. Tagann siad 
go léir faoin mbrat-theideal de SEAP do Chathair 
Bhaile Átha Cliath. 
 
I mí Mheán Fómhair 2008, foilsíodh Fardal Astuithe 
Bunlíne do Bhaile Átha Cliath, atá mar 
réamhriachtanas don phlean gníomhaíochta seo.   
Leagtar amach an bhunlíne astuithe agus fuinnimh 
faoi cheithre theideal: na hearnálacha cónaithe, 
seirbhísí, déantúsaíochta agus iompair. 
 
Mar atá thuasluaite, aithnítear go hiomlán an 
tábhacht a bhaineann le cosaint chomhshaoil agus 
ullmhaíodh Tuarascáil Chomhshaoil agus 
Scagthástáil Measúnuithe Chuí.   
 
Le linn an phróisis seo, d'oibrigh Codema leis an 
gComhionad Taighde (JRC) - Institiúid Fuinnimh (JE) 
agus an Institiúid Chomhshaoil agus 
Inbhuanaitheachta (JES) den Choimisiún Eorpach, 
ar tugadh an cúram dóibh de thacaíocht theicniúil 
agus eolaíoch a thabhairt do Chúnant na Méaraí.   
 
Mar sin leanann an Plean Gníomhaíochta um 
Fhuinneamh Inmharthana do Bhaile Átha Cliath 
2010-2020’  treoracha an AE How to develop a 
Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – 
Guidebook’  (Oifig Foilseacháin an Aontais Eorpaigh, 
2010). 
 
Tá achoimre de na torthaí den Fardal Astuithe 
Bunlíne chomh maith leis na príomhthréithe den 
SEAP i dTeimpléad SEAP an AE atá uaslódáilte ar 
líne ar Oifig Chúnant na Méaraí (féach Aguisín I). 

Comhairliúchán  
Ba pháirt thábhachtach den phróiseas é an 
comhairliúchán leis na páirtithe leasmhara ón dtús agus 
ba í an chéad chéim i bhforbairt na tuarascála seo ná 
Seimineár Bhaile Átha Cliath maidir le Pleananna 
Gníomhaíochta ar Fhuinneamh Inmharthana  sna Oifigí 
Sibhialta i mí Dheireadh Fómhair 2006. Sa seimineár 
seo, tháinig saineolaithe, páirtithe leasmhara agus lucht 
déanta cinntí ó Bhaile Átha Cliath le chéile chomh maith 
le comhpháirtithe ó thionscadal ‘SECURE’ an AE ón 
Danmhairg, ón tSualainn agus ón Eastóin. 
 
Éascaíodh comhairliúcháin réamhdhréachta le 
príomhpháirtithe leasmhara agus leis an bpobal i 
gcoitinne le linn na míonna ina dhiaidh sin,. Chuathas i 
gcomhairliúchán le caoga eagraíocht, lena n-áirítear 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus ranna 
agus gníomhaireachtaí Rialtais, cumainn ghnó, 
comhairleoirí innealtóireachta, institiúidí oideachais 
agus taighde, Cumainn Chónaitheacha áitiúla agus 
eagraíocht na nóg - Comhairle na n’Óg. 
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I mí na Bealtaine, d'fhaomh an Coiste um Beartas 
Sráitéiseach Innealtóireachta & Comhshaoil an 
chéad dréacht den Phlean Gníomhaíochta um 
Fhuinneamh Inmharthana do Bhaile Átha Cliath, 
leagan 1.1 agus rinneadh nóta de i gcruinniú na 
Comhairle Cathrach i mí Mheithimh 2009, sular 
cuireadh i gcrích Treoirlínte SEAP an AE. 
 
Reáchtáladh próiseas comhairliúcháin poiblí 
foirmiúil, agus cuireadh ar fáil cóipeanna de na 3 
cháipéis: 

� Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh 
Inmharthana do Bhaile Átha Cliath, leagan 
1.1  

� Fardal Astuithe Bunlíne  

� Tuarascáil Chomhshaoil  

ar shuíomh gréasáin Chomhairle Chathair Bhaile 
Átha Cliath agus Codema agus taispeánadh 
cóipeanna i bhforhalla na nOifigí Sibhialta ar feadh 
tréimhse de sé seachtaine suas go dtí 23 Aibreán 
2010.  Tríd fhógra i bpáipéar nuachtáin, tugadh 
cuireadh don phobal i gcoitinne tuairimí a chur faoi 
bhráid, tuairimí a tugadh i gcuntas sa 'Phlean 
Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana do 
Bhaile Átha Cliath, leagan 2', leagan 
athbhreithnithe..  
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Forbhreathnú na mBeart 
Sa tuarascáil seo, pléitear na gníomhartha maidir le 
fuinneamh inmharthana i dtéarmaí (a) a 
bhféidearthacht de lorg carbóin na cathrach a laghdú 
agus (b) costas na mbeart, araon.   
 
Nuair a shocraítear na bearta in ord ardaitheach de 
réir an glanchostas in aghaidh an tona de CO2 
traoite, cuirtear barraí (gorma) os cionn na haise 
náide i bhFigiúr 2 na bearta sin a bhfuil gá le 
glaninfheistíocht, agus tá na bearta lena léirítear 
glanchoigilt faoin ais (glas). 
 
Mar sin, is iad na bearta is tarraingtí ó thaobh 
eacnamaíochta de na bearta atá ar chlé ar bhun na 
cairte, agus tá na bearta is daoire ar bharr ar dheis.  

 
 
 
 
Má chuirtear i bhfeidhm go hiomlán na bearta go léir, 
is ionann an choigilt iomlán agus 65 TWh de 
phríomhfhuinneamh ar feadh tréimhse de 12 bhliain 
2008-2020 agus is ionann an traoitheadh carbóin 
iomlán comhfhreagrach agus 14 milliún tona de CO2.  
 
Léiríonn an méid seo meánchoigilt bhliantúil de 24% 
de 5.4 (TWh) d'fhuinneamh in aghaidh na bliana 
agus 1.2 milliún tona de CO2 in aghaidh na bliana, 
faoi seach.    
 
Léireofar brabús €1.65b ar feadh tréimhse de 12 
bhliain, le leath de na bearta, má chuirtear i 
bhfeidhm go hiomlán iad, (na bearta faoin ais i 
bhfigiúr 2) agus laghdófar lorg carbóin Bhaile Átha 
Cliath le 12.2%. 
 

Fig 2: Glanchostais traoitheadh carbóin in aghaidh an tona CO2 traoite (2010-2020) 
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Achoimre na gCostas 
Is ionann an infheistíocht mheasta do na bearta go 
léir a liostaítear i bhfigiúr 2 agus €6bn (0.5bn/na 
bliana) agus is ionann an choigilt chostais, bunaithe 
ar tharaifí fuinnimh sa bhliain 2006 agus ar phraghas 
carbóin de€25/tona, iomlán de €3.6bn (€0.3 bn/na 
bliana); mar sin is ionann an glanchostas iomlán 
agus €2.4bn (€0.2bn/na bliana).  Ach, áfach tá an 
cumas ag infheistíochtaí roghnaitheacha a bheith 
níos éifeachtaí ó thaobh costais de:  

� Tá costas carbóin traoite an-ard ag trí bheart 
de na 18 mbeart atá ar an liosta, cé go bhfuil siad 
tábhachtach san fhadtéarma: fuinnimh in-athnuaite., 
scártáil de thithe níos sine agus athchur fuinneoige.  

� Cuimseofar 91% den chumas carbóin traoite 
iomlán sna 15 bheart atá fágtha ag 40% den chostas 
infheistíochta amháin, le glanghnóthachán 
airgeadais de €1bn ar feadh 12 bhliain.  

� Mar atá thuasluaite, íocfaidh leath de na 
bearta a gcostais féin le linn na tréimhse de 12 
bhliain, lena léirítear tuairim is 50% den 
acmhainneacht aitheanta.   Is ionann an infheistíocht 
atá riachtanach do na bearta féin-íoctha agus €420m 
(€35m/bliana) ach forchúiteofar é seo go hiomlán le 
brabús, tríd an bhfuinneamh a shábháiltear faoi 
2020. 

Tugtar faoi deara nach gcuirtear i gcuntas sna 
meastacháin chostais seo na hathruithe a bheidh i 
bpraghsanna fuinnimh agus carbóin, atá deacair le 
tuar.  Ní chuirtear i gcuntas ach an oiread an costas 
airgeadais.   D'fhéadfadh tionchar suntasach a 
bheith ag an dhá fhachtóir seo ar an múnla 
eacnamaíoch. 
 

Deiseanna i bhFoirgnimh 
Tagann 55% d'astuithe CO2 san iomlán ó fhoirgnimh 
chónaitheacha agus tráchtála agus léiríonn siad an 
deis is mó atá ann do thraoitheadh CO2 i mBaile 
Átha Cliath.  Is ionann na hastuithe in aghaidh an 
duine d'fhoirgnimh Bhaile Átha Cliath agus 5.36 
tCO2/duine/bliana, figiúr ard i gcomparáid le 
cathracha eile in aeráid chosúil.  Mar sin, tá spás 
mór ann chun feabhas a chur ar fheidhmíocht 
fhuinnimh d'fhoirgnimh Bhaile Átha Cliath. 
 
Nuair a chuirtear le chéile iad, féadfaidh insliú breise, 
athchur coire, agus bolgáin solais CFL, 6.5 m tona 
de CO2 a shábháil ar feadh na 12 bhliain atá 
romhainn, is ionann é sin agus beagnach os cionn 
0.5 m tona CO2 in aghaidh na bliana - nó tuairim is 
10% d'astuithe iomlán Bhaile Átha Cliath. 
 
Níl sé ró-dhaor insliú breise agus trealamh atá níos 
éifeachtaí ó thaobh fuinnimh a chur isteach ag an 
gcéim dhearaidh agus tógála d'fhoirgneamh ach tá 

sé i bhfad níos costasaí é a iarfheistiú isteach i 
bhfoirgnimh atá ann cheana.  Dá bharr, shonraigh 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, tríd athrú a 
chur ar Phlean Forbartha na Cathrach, 
ardcaighdeáin fuinnimh i ngach forbairt tógála 
tráchtála agus cónaithe. 
 

Ag Athrú Iompraíochta  
Tá ról an-tábhachtach ag an úsáideoir deiridh maidir 
leis an gcaoi a n-úsáidtear agus go háirithe maidir le 
hiompraíocht chun éifeachtacht fuinnimh a fheabhsú 
trí dhramhaíol fuinnimh neamhriachtanach a 
sheachaint.   
 
Tá an acmhainneacht de 20% den ídiú fuinnimh 
iomlán a shábháil, tríd an mbealach a úsáidtear 
fuinneamh sa bhaile, san obair agus sa chaoi a 
gcómhalartaíonn daoine ón dhá áit.  Fiú mura 
ngabhtar an acmhainneacht iomlán, féadtar coigiltí 
de 5% go 10% a bhaint amach gan cur isteach ar 
cháilíocht nós maireachtála. 
 
D'fhéadfadh éifeachtacht a bheith ag feachtais chur 
chun cinn maidir le saoránaigh a spreagadh chun 
fuinneamh a úsáid níos éifeachtaí, mar shampla, 
solais, teilifís agus ríomhairí a chasadh as nuair 
nach n-úsáidtear iad, agus foirmeacha níos 
inbhuanaithe d'iompar a úsáid nuair a fhéadtar, 
amhail iompar poiblí, siúlóid agus rothaíocht.  
 

Infreastruchtúr Inbhuanaithe  
D'fhonn na dianspriocanna d'astuithe fadtéarmacha 
a bhaint amach, tá gá le gearrthacha níos doimhne 
in astuithe carbóin a dhéanamh agus beidh forbairtí 
infreastruchtúir móra riachtanach ar feadh tréimhse 
níos faide, 50 bliain mar shampla.  San áireamh tá:   
 
� fuinneamh in-athnuaite   

� eangach agus méadrú do leictreachas cliste 

� téamh agus fuarú dúiche  

� iompar poiblí iarnróid breise   

 
Cé go bhfuil cuma bheag ar an toradh 
gearrthéarmach ón infheistíocht mhór seo sna chéad 
cúpla bliain, tá gá lena fhorbairt don aistriú 
riachtanach go geilleagar ísealcharbóin agus tá sé 
fíor-thábhachtach go dtosóidh a chur i bhfeidhm 
láithreach. 
 
Le téamh dúiche (TD) soláthraítear acmhainneacht 
iontach le haghaidh téamh níos éifeachtaí 
d'fhoirgnimh Bhaile Átha Cliath, trí théamh 
dramhaíola, a thagann ó leictreachas a ghiniúint, a 
úsáid agus trí dhoras a fhágáil oscailte d'fhoinsí 
fuinnimh in-athnuaite.  Cé go bhfuil na costais 
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chaipitiúla ard ar dtús - tuairim is €40 m do Chéim 1 
den tionscadal molta um Théamh Dúiche Bhaile 
Átha Cliath, beidh coigiltí agus buntáistí eile ann san 
fhadtéarma.    
 
Meastar go bhfuil acmhainneacht ag an líonra TD 
forleathan chun ídiú príomhfhuinnimh a laghdú i 
bhfoirgnimh i mBaile Átha Cliath le suas le 30%.   
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Staid Reatha 
Faoi láthair úsáideann Cathair Bhaile Átha Cliath 
22.0 TWh de phríomhfhuinneamh in aghaidh na 
bliana, coibhéiseach le 1.9 milliún tona d'ola, i 
bhfoirm leictreachais, ola, gás nádúrtha agus 
fuinnimh in-athnuaite (sonraíocht 2006).  Sa 
phróiseas, astaíonn an chathair tuairim is 5 milliún 
tona de ghás cheaptha teasa, dé-ocsaíd charbóin 
(CO2), lena léirítear 9.7 tona de  CO2/duine/bliain. 

Fig 3: Ídiú Fuinnimh Reatha do Chathair Bhaile Átha Cliath  Is 
ionann an t-ídiú iomlán agus 22.0 TWhr de phríomhfhuinneamh in 
aghaidh na bliana (sonraíocht 2006) 
 
Mar gheall ar an bhfíric theicniúil go mbíonn déine 
charbóin dhifriúil ag cineálacha difriúla de bhreosla 
(is é sin astaíonn siad CO2 ag rátaí difriúla), níl na 
cóimheasa CO2 mar an gcéanna leis na cóimheasa 
ídiú fuinnimh, mar ní bhíonn an meascán breosla 
mar an gcéanna sna hearnálacha go léir.    
 

 
 
Fig 4: Astuithe CO2 reatha ó ídiú fuinnimh i gCathair Bhaile Átha 
Cliath, de réir na hearnála. Is ionann na hastuithe iomlána tuairim 
is 5 milliún tona de  CO2 in aghaidh na bliana (sonraíocht 2006)  
 

 

Úsáid Fuinnimh de Chomhairle 
Chathair Bhaile Átha Cliath í féin  
D'úsáid Chomhairle Chathair Bhaile Átha Cliath 0.47 
TWh de phríomh fuinnimh in aghaidh na bliana in n-
oibríochtaí féin, d'oifigí, soilsiú poiblí agus soilse 
tráchta, caidéalú uisce agus breosla dá chabhlach 
de 1,400 feithicil (sonraí 2006).  Leis seo, léirítear 
2.1% den ídiú fuinnimh iomlán de Chathair Bhaile 
Átha Cliath. 
 
In 2006 b'ionann an costas don úsáid fuinnimh seo 
agus €15.8 m, (lena léirítear €1,800 in aghaidh na 
huaire do gach uair den bhliain).  Bhí an buiséad 
fuinnimh do 2007 23% níos airde ag €19.5 m. 
 

33%

14%

6%
8%

8%

13%

18%

39%

CCBÁC – Costais Fuinnimh 2006

Seirbhísí Tithíochta & 
Cónaithe

Bóithre & Trácht

Comhshaol & Cultúr 

MBL

Briogáid Dóiteáin

Dramhaíl

Uisce & Séaracha

 
Fig 5: Costas ídiú fuinnimh de Chomhairle Chathair Bhaile Átha 
Cliath í féin €15.8m in 2006 
 
Is ionann fuinneamh in-athnuaite anois agus 19% 
d'úsáid fuinnimh de Chomhairle Chathair Bhaile Átha 
Cliath í féin: 
  
� Faightear Meatán (gás cheaptha teasa 

cumhachtach í féin) ó ionad cóireála 
fuíolluisce sloda an Phoill Bhig agus 
úsáidtear é chun 4 MW cumhacht leictreach 
a ghiniúint, móide an teas don ionad. 

� Leis an tuirbín uisce de 90kW ag Oibreacha 
Uisce an Tóchair, soláthraítear na 
riachtanais fuinnimh de na hoibreacha, agus 
easpórtáiltear an leictreachas breise. 

� Úsáidtear cúig thuirbín gaoithe de 50 kW ag 
Páirc Uí Choileáin chun cumhacht a 
thabhairt do na háiseanna spóirt, soilsithe, 
uisce agus aeraithe. 

� Ina theannta sin, tá an Chomhairle ag 
suiteáil grianphainéal ar dhíonta dá 
thithíochta sóisialta le haghaidh uisce te 
agus aonaid CHP do roinnt foirgnimh poiblí.  
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Acmhainneacht Aitheanta  
Rinneadh mionmheasúnú ar an acmhainneacht do 
thraoitheadh CO2 i gCathair Bhaile Átha Cliath san 
tuarascáil a ghabhann leis seo ‘Fardal Astuithe 
Bunlíne’ (Meán Fómhair 2008). 
 
Leanann an cur chuige foriomlán don obair seo na 
prionsabail d'Fhorbairt agus Cumas Daonna, arna 
leagan amach ag na Náisiúin Aontaithe - mar gheall 
go bhfuil athrú aeráide faoi dhaoine agus forbairt 
dhaonna ar fud an domhain. 
 
Sa modheolaíocht, déantar measúnú ar ídiú 
fuinnimh do na ceithre príomhearnáil: cónaithe, 
seirbhísí, déantúsaíocht agus iompar.  Cruthaíodh 
múnlaí saincheaptha do Bhaile Átha Cliath   

 
ón na céad phrionsabal do gach earnáil (in ionad 
múnlaí atá ann cheana i gcathracha eile a úsáid).  
 
Tá na fachtóirí astuithe caighdeánach úsáidte sna 
ríomhanna i gcomhréir leis an bPainéal Idir-Rialtais 
ar Athrú Aeráide (IPCC). 
 
I dTábla 1 tá liosta ann de na bearta a ndearnadh 
measúnú orthu, chomh maith leis an tsonraíocht 
bhunúsach, a léirítear mar an gcáiníocht iomlán den 
tréimhse 12 bhliain ó 2009 go 2020.   
 
Tagann Figiúr 6, sa chéad mhír eile, ó Thábla 1: 
tagtar ar an meán bliantúil tríd an iomlán ar feadh 12 
bhliain a roinnt faoi 12 go simplí.  (Tugtar faoi deara 
nach léiríonn sé seo go hiomlán an traoitheadh CO2 
don bhliain 2020 do na bearta fadtéarmacha amhail 
téamh dúiche) 

. 

    Príomh   CO2    Iomlán  Infheistíocht   

    Fuinneamh  
Traoithead

h  Costas  
Infheist-  
íocht 

Lúide 
Costas  

Traoithead
h  

Infheistíoc
ht  

Earnáil   Beart  Coigilt  Cumas  Coigiltí   Coigiltí Cóimheas  

  TWh Mt CO2 Milliún € Milliún € Milliún € kgCO2/€ 
  Athchóiriú              

    �  Soilsiú ísealfhuinnimh  1.40 0.38 88 14  (74) 2.7 
    �  Insliú Áiléir  4.36 0.80 188 96  (91) 0.8 
    �  Insliú Balla 7.09 1.30 266 543   278  0.2 
    �  Uasghrádú coire 11.57 2.14 410 424  14  0.5 

CónaitheachCónaitheachCónaitheachCónaitheach      �  Athchur fuinneoige  1.99 0.37 70 1,975  1,905  0.0 
    �  Fuinneamh In-athnuaite  0.62 0.78 106 1,296  1,189  0.1 
  Téamh dúiche 0.41 0.15 24  43  19  0.3 
  Scartáil de shean-tithe 0.57 0.12 29 355  326  0.0 
  Rialúcháin Tógála 4.98 0.95 221 347  126  0.3 
  Iompraíocht úsáideoira 11.69 2.29 617 37  (580) 6.2 
        
  Soilsiú ísealfhuinnimh 4.40 1.05 290 15  (275) 7.0 

TráchtáilTráchtáilTráchtáilTráchtáil    Ábhar tógála HVAC 3.80 0.89 250 396  146  0.2 
  Iompraíocht úsáideoira 5.70 1.32 369 107  (262) 1.2 
        

  
Plean Taistil Ionad 
Oibre 0.90 0.22 24 16  (8) 1.4 

  Pleananna Taistil Scoile 0.12 0.03 12 3  (10) 1.1 
IomparIomparIomparIompar    Tionscnamh Rothaíochta 3.09 0.76 330 88  (242) 0.9 

  Éiceathiomáint 1.46 0.36 150 44  (106) 0.8 
  Carranna leictreacha 1.16 0.32 181  223  43  0.1 

 
Tábla 1: Acmhainneacht traoite CO2 aitheanta, coigiltí costais agus costais do bhearta sna hearnálacha cónaithe, tráchtála agus iompar; 
iomlán do thréimhse 12 bhliain 2008 - 2020 
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Costas Traoite CO2 
D'fhonn cuar imeallcostais carbóin traoite a ghiniúint 
(féach Fig 2) tá an acmhainneacht traoite CO2  
measctha leis an nglanchostas traoite.   
 
Agus tagairt a dhéanamh ar fhigiúr 6, is léir go bhfuil 
na bearta le hard-acmhainneacht traoite agus 
glanchostas traoite diúltach nó íseal na bearta is 
tarraingtí ó thaobh eacnamaíochta de, ós rud é go 
sábháiltear airgead. 
 
Tá an glanchostas traoite sainithe mar an 
infheistíocht iomlán lúide na coigiltí costais ó ídiú 
fuinnimh laghdaithe, arna curtha in iúl mar an meán 
bliantúil ar feadh tréimhse de 12 bhliain ó 2008 go 
2020.  Ríomhtar  
 

 
 
é mar an t-aisíoc simplí agus ní chuirtear an costas 
airgeadais san áireamh (m.sh. ús ar iasachtaí srl.) 
 
Ríomhtar na costais fuinnimh ag rátaí fuinnimh 2006 
agus praghas CO2 de €25/tona.  Ní chuirtear i 
gcuntas athruithe sa todhchaí i bpraghsanna 
fuinnimh agus de charbón, atá deacair le tuar agus 
d'fhéadfaidís a bheith suntasach.   
 
Sa tuarascáil seo ní chuirtear san áireamh anailís 
mhothálachta lena scrúdaítear an tionchar de 
phraghasanna fuinnimh agus carbóin sa todhchaí 
agus an costas airgeadais, agus d'fhéadfaí go 
mbeidh gá le hathbhreithniú a dhéanamh orthu, de 
réir a chéile. 

 
 
Acmhainneacht Traoite CO 2 
ktona CO2/bliain (meán) 
 

 
Glanchostas Traoite 
M€/in aghaidh na bliana (meán) 

  Athchóiriú  
 

 

 

 

    �  Soilsiú ísealfhuinnimh 

          �  Insliú Áiléir 

    �  Insliú Balla 

    �  Uasghrádú coire 
CónaitheacCónaitheacCónaitheacCónaitheac
hhhh      �  Athchur fuinneoige 

    �  Fuinneamh In-athnuaite 

  Téamh dúiche 

  Scartáil de thithe níos sine 

  Rialúcháin Tógála 

  Iompraíocht úsáideoira 

  

  Soilsiú ísealfhuinnimh 

TráchtáilTráchtáilTráchtáilTráchtáil    Ábhar tógála & HVAC 

  Iompraíocht úsáideoira 

  

  
Pleananna Taistil Ionad 
Oibre 

  Pleananna Taistil Scoile 

IomparIomparIomparIompar    Tionscnamh Rothaíochta 

  Éiceathiomáint 

 Carranna leictreacha 
Fig 6: Tá acmhainneacht CO2 traoite bliantúil agus glanchostais traoite do bhearta sna hearnálacha cónaithe, tráchtála agus iomparcurtha in 
iúl mar an meán bliantúil ar feadh tréimhse de 12 bhliain ó 2008 go 2020. 
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Spriocanna 
Chinn an Painéal Idir-Rialtais ar Athrú Aeráide de 
chuid na Náisiún Aontaithe go mbeidh ar thíortha 
forbartha an domhain a n-astuithe CO2 a laghdú de 
80% faoi 2050 d'fhonn teocht an Domhain a chobhsú 
ag +2oC i gcomparáid leis an lá atá inniu ann agus 
chun iarmhairtí tubaisteacha a sheachaint.  
 
Is sprioc an-dúshlánach é a mheastar go gcosnóidh 
sé 1% go 2% den OTI, ach mura ndéantar aon 
ghníomh is cosúil go mbeidh an costas i bhfad níos 
airde. 
 
Is laghdú de 20% ar a laghad in astuithe faoi 2020, 
ag tosú in 2005 d'earnálacha neamh-thráchtála' (is é 
sin lasmuigh de thionscal trom agus de ghiniúint 
leictreachais) é an sprioc atá ina cheangal dlí 
d'Éirinn laistigh den Aontas Eorpach.  Socraíodh an 
sprioc don Earnáil Phoiblí sa Straitéis Náisiúnta um 
Athrú Aeráide ag leibhéal níos airde: laghdú de 33% 
faoi 2020 
 
Maidir le Baile Átha Cliath, is ionann sprioc na 
Náisiún Aontaithe agus tuairim is  2 tona CO2 in 
aghaidh an duine in aghaidh na bliana faoi 2050, rud 
atá an-dúshlánach mar bíonn tionchar mór ar an tslí 
a maireann daoine agus sa tsí a bhfeidhmíonn gnó 
mar thoradh ar chéimeanna móra a thógáil.   
D'fhéadfaí a bheith níos oiriúnaí do bheartaitheoirí 
breathnú ag na roghanna stráitéiseacha i dtéarmaí 
bearta gearrthéarmacha agus fadtéarmacha, atá 
níos éasca le smachtú. 
 
Mar sin de, féadtar bearta gearrthéarmacha a bheith 
ann (i dtréimhse 12 bhliain, mar shampla) a bhfuil an 
acmhainneacht acu an nós reatha d'astuithe CO2 atá 
ag dul in airde. D'fhéadfadh ról mór a bheith acu 
chun sprioc an AE agus sprioc na hÉireann de 
laghdú de 20-30% faoi 2020 a chomhlíonadh. 

Short-term Measures
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Fig 7: Féadtar bearta gearrthéarmacha a léiriú le cuar i bhfoirm 
cloig (Gaussian) le haghaidh an leibhéil reatha agus an nós atá ag 
dul in airde d'astuithe. 

 
 
 
 
San áireamh sna bearta gearrthéarmacha seo tá 
insliú d'fhoirgnimh atá ann cheana agus an t-athchur 
de shean-choirí neamh-éifeachtacha le córais níos 
éifeachtaí agus soilsiú níos cliste agus níos 
éifeachtaí inár dtithe agus oifigí.   
 
Nuair a fhéadtar, d'fhéadfadh tionchar mór a bheith 
ar chleachtais oibre agus modhanna iompair ar 
astuithe CO2 ; mar shample, níos lú spleáchais ar 
charranna ina bhfuil duine amháin iontu agus iad ag 
dul go dtí an obair, chomh maith le roinnt cairr, 
iompar poiblí, siúlóid agus rothaíocht.   
 
Léiríonn an téarma 'an toradh crochta go híseal' na 
bearta gearrthéarmacha seo.  Ach, d'fhonn na dian-
spriocanna seo maidir le hastuithe 2050, tá gá le 
níos mó infheistíochta ina mbeidh forbairtí 
infreastruchtúir inbhuanaithe ag teastáil (téamh 
dúiche, Iompar 21 agus fuinneamh in-athnuaite) ar 
feadh tréimhse níos faide, 50 bliain mar shampla.   

 
 
Fig 8: Féadtar bearta fadtéarmacha a léiriú le cuar easpónantúil, 
ós rud é go mbíonn sé níos deacra tuilleadh laghduithe a 
dhéanamh agus atá sé níos giorra go náid. 
 
Cé go bhfuil cuma bheag ar an toradh ó bhliain go 
bliain ó amhail infheistíocht mhór, tá an buntáiste 
carnach ar feadh saoil fhada an infreastruchtúir an-
mhór. 
 
Tá an fhorbairt fhadtéarmach d'infreastruchtúr 
inbhuanaithe ag croílár d'athrú Bhaile Átha Cliath sa 
todhchaí go geilleagar ísealcharbóin agus tá sé an-
tábhachtach go dtosnóidh a chur i bhfeidhm gan 
moill.  Is é seo an oidhreacht a thugann an ghlúin 
reatha don chéad ghlúin eile. 

Long-term Measures
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Cásanna 
I gcoinne bunlíne 'Gnó mar is Gnáth' (BAU) agus 
nóslíne do Bhaile Átha Cliath, féadtar na bearta a 
leagtar amach sa phlean gníomhaíochta seo a roinnt 
in dhá chás ghinearálta.   

� Cás 1 féadtar é a chur i bhfeidhm sa 
ghearrthéarma chun an nós reatha d'astuithe atá ag 
dul in airde a aisiompú go héifeachtach; is é an cur 
síos a thugtar orthu ná 'an toradh crochta go híseal'  

Acmhainneacht    laghdú  CO2 de 13% faoi 2020 

� Cás 2 tá Cás 1 san áireamh, ach tá sé níos 
uaillmhianaí, ina bhfuil gá le hathruithe móra i 
gcleachtas, tabhairt isteach fhorleathan de 
theicneolaíochtaí nua agus infheistíocht airgeadais 
shuntasach.  

Acmhainneacht    laghdú  CO2 de 27% faoi 2020  
      (lena n-áirítear 13% de Chás 1) 

Curtha leis seo tá an méid a thagann ó 
infreastruchtúr inbhuanaithe nua: Tionscadal Téamh 
Dúiche Bhaile Átha Cliath, Iompar 21 agus 
fuinneamh in-athnuaite, go háirithe leictreachas ón 
ngaoth, dramhaíol, griain agus uisce. 

Infreastruchtúr Inbhuanaithe 
� Tionscadal Téamh Dúiche Bhaile 
Átha Cliath. I gCéim 1, aithníodh coigilt fhéideartha 
de 0.15 Mt ar feadh an tréimhse de 12 bhliain go 
2020, go príomhá san earnáil chónaithe atá san 
áireamh i gCás 2  (Féach ar an alt níos faide thíos le 
haghaidh tuilleadh sonraí ar DH) 

� Iompar21  San áireamh i T21  tá dhá líne 
Meitreo, idirnascaire iarnróid ó Heuston go Stáisiún 
Uí Chonghaile, agus síntí den LUAS agus DART, 
agus mar thoradh air beidh laghdú measta de 0.21 
Mt CO2 in aghaidh na bliana. 

Acmhainneacht laghdú breise CO2 de 4% faoi 2020 

� Leictreachas In-athnuaite Is é sprioc na 
hÉireann ná 40% den fhuinneamh in-athnuaite a 
chur leis an eangach náisiúnta faoi 2020, rud a 
chuirfidh tuilleadh laghduithe ar lorg carbóin Bhaile 
Átha Cliath.  

Acmhainneacht laghdú breise CO2 de 10% faoi 2020 

I gconclúid, tá an acmhainneacht ag na bearta seo le 
chéile astuithe Bhaile Átha Cliath a laghdú go 6.65 
tona CO2/duine/bliain, laghdú de 40% faoi 
2020.(féach ar fhigiúir 8). 

 
Tábla 2: Achoimre de ghníomhartha fuinnimh do Chásanna

 
Earnáil 

 
       Cás 1: Gníomhartha 

 
       Cás 2: Gníomhartha Breise 

 
 
Cónaitheach 
 

 
� Feabhas a chur ar iompraíocht úsáideora 
� Bolgáin solais ísealfhuinneamh 
� Insliú áiléir i dtithe atá ann cheana 
� Ráta fuinnimh 'A' ar an scála BER a 

bheith ag gach teach nua 

 
� Athchóiriú mór ar thithe atá ann cheana, 

lena n-áirítear insliú balla, fuinneoga atá 
éifeachtach ó thaobh fuinnimh de, coirí le 
hardéifeachtacht agus teas in-athnuaite. 

� Céim 1 Téamh Dúiche le foinsí fuinnimh 
in-athnuaite 

 
Tráchtáil 
 

 
� 'Dea-bhainistí' (m.sh. trealamh nach n-

úsáidtear a chasadh as) 
� Córais agus rialuithe soilsithe 

ísealfhuinnimh 

 
� Uasghrádú de théamh, aeráil agus 

aerchóiriú 
� Insliú de chreatlach d'fhoirgnimh tráchtála 

atá ann cheana 
� Ráta fuinnimh 'A' a bheith ag gach 

foirgneamh tráchtála nua os cionn  1,000 
m2. 

 
Iompar 
 

 
� Pleananna taistil go dtí an t-ionad oibre 

do chomaitéirí 
� Pleananna taistil scoile 
� Tionscnamh Rothaíochta 
 

 
� Oiliúint éiceathaistil do thiománaithe 

proifisiúnta de bhusanna, truc agus 
tacsaithe 

� Carranna leictreacha (lena n-áirítear 
hibridí breiseáin) ag treá margaidh de 
10% 
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Ag Comhlíonadh na Spriocanna 
Féadtar na bearta gearrthéarmacha agus 
fadtéarmacha, atá thuasluaite, a chur le céile i 
ruthag foriomlán ó 2006 go 2060.  Tá réise de 
ruthaig fhéideartha a chomhlíonfaidh sprioc na 
Náisiún Aontaithe (de laghdú de 80%) do 2050, lena 
ligtear do Bhaile Átha Cliath ranníocaíocht 
chomhréireach a dhéanamh i dtreo aeráid an 
Domhain a chobhsú.  Lasmuigh den chlúdach seo, 
ní chomhlíonfaidh Baile Átha Cliath ár spriocanna, 
mar gheall ar ár n-áit tosaithe.   

 
 
 
Is léir ó fhigiúir 9 nach bhfuil Gnó mar is Gnáth 
(GMG) mar rogha agus go gcoinnítear an Chathair 
ar an raon le Cás 1 (an toradh crochta go híseal) 
suas le 2014 amháin.   
 
Tá sé soiléir freisin go bhfuil gá le hinfheistíocht 
mhór bhreise san infreastruchtúr chun gealltanas na 
hÉireann agus an AE do 2020 agus sprioc na 
Náisiún Aontaithe de 2050 a chomhlíonadh.

 
 

 
 

Fig 9: Ruthaig d'astuithe traoite CO2  don tréimhse ó 2006 go 2060. 
  

 

• Gnó mar is Gnáth 
• Cás 1 
• Cás 2 
□ Iompar 21 
○ Fuinneamh In-athnuaite 
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Sceideal Gníomhartha  
Díríonn na bearta agus na hionstraimí arna leagan 
amach sa chuid seo ar na réimsí atá faoi rialú 
díreach an údaráis áitiúil, nó a bhfuil ar a laghad 
laistigh de raon na Comhairle ó thaobh tionchair 
mhóir de.  Meastar iad faoi na ceithre 
príomhtheideal: rialáil, fioscach, iompraíocht agus 
teicneolaíoch. 
 
Laistigh de na catagóirí seo, tá roinnt samplaí san 
áireamh chun cineál na ngníomhartha praiticiúla a 
léiriú a rinneadh ón mbliain bhunlíne, 2006, nó atá 
beartaithe do na blianta amach romhainn. 
 

Ionstraimí Rialála  

Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha 
Cliath 2011-2017:   
Is éard atá i bPlean Forbartha na Cathrach ná plean 
stráitéiseach de 6 bhliain a bhfuil mar aidhm aige a 
chinntiú go dtarlaíonn na forbairtí cearta sna 
háiteanna cearta.  Cuireann na Comhaltaí Tofa é le 
chéile i gcomhairliúchán leis na saoránaigh agus 
páirtithe leasmhara sa chathair.  
 
Tá an cur chuige san úr Plean Forbartha Chathair 
Bhaile Átha Cliath, 2011-2017, difriúil ó na 
pleananna forbartha roimhe seo.  Téann an cur 
chuige nua seo thar an chéad sé bhliain eile agus 
leagtar amach fís níos fadtéarmaí do Bhaile Átha 
Cliath, 20 bliain ón lá atá inniu ann. 
 
Tá an fís do Bhaile Átha Cliath in 2030 bunaithe ar 
na dé-choincheapa d'inbhuanaitheacht agus de 
cháilíocht an tsaoil. 
 

 
Tá 'Baile Átha Cliath 2030’ ina chathair dhlúth, le 
tréith éagsúil, cultúr beoga agus geilleagar cliste, 
nuálaíoch.  Is cathair í le comharsanachtaí 
uirbeacha, nasctha le hiompar poiblí maith agus 
spásanna glasa.  In 2030, tá Baile Átha Cliath mar 
cheann de na cathracha is inbhuanaithe, is fuinniúla 
agus is seiftiúla san Eoraip.  
  Dréacht-Phlean Forbartha Chathair Bhaile Átha 
Cliath 2011-2017 
 

Tá an cur chuige nua seo níos stráitéisí i nádúr ná 
pleananna forbartha roimhe seo, agus d'fhonn a 
fhís fadtéarmach a bhaint amach, thosaigh an 
Chomhairle ag aithint roinnt príomhstraitéisí a 
fhéadtar a bhaint amach faoi 2017, lena n-áirítear 
cur chuige stráitéiseach maidir le hinbhuanaitheacht 

lena gcuimsítear athrú aeráide, éifeachtacht 
fuinnimh, fuinneamh in-athnuaite agus iompar. 

Tiocfaidh an Plean Forbartha Cathrach 2011-2017 
nua seo i bhfeidhm ó Eanáir 2011 agus ansin 
rachaidh sé in ionad an plean forbartha reatha. 

Caighdeáin Fuinnimh d'Fhoirgnimh Nua  

Athrú 22, Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha 
Cliath 2005-2011 (5 Samhain 2007):      

Beartas Cónaithe 20: 

Rachaidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sa 
tóir ar fhorbairt níos inbhuanaithe a chur chun cinn 
tríd éifeachtacht fuinnimh úsáide deiridh, ag méadú 
úsáid d'fhuinneamh in-athnuaite, agus feidhmíocht 
fuinnimh feabhsaithe de gach forbairt foirgnimh nua 
ar fud na Cathrach.  Bainfear amach an cuspóir 
beartais seo trí:  

� Bainistíocht comhshaoil fhreagrúil a 
spreagadh sa tógáil; 

� Ag cur chun cinn cur chuige inbhuanaithe 
maidir le forbairtí tithíochta trí phleanáil, leagan 
amach agus dearadh spásúil agus mionshainiú; 

� Ardchaighdeáin d'éifeachtacht fuinnimh a 
chinntiú i ngach forbairt tithíochta agus trí forbróirí, 
úinéirí agus tionóntaí chun feabhas a chur ar 
fheidhmíocht chomhshaoil den stoc tógála, lena n-
áirítear an t-imscaradh d'fhuinneamh in-athnuaite; 

� Tríd an tabhairt isteach céimithe 
d'fheidhmíocht bunaithe ar an sprioc um Rátáil 
Fuinnimh Foirgnimh (RFF) do gach forbairt 
foirgnimh nua atá níos mó ná 10 teaghais nó níos 
mó ná 1,000 méadar cearnach in achar urláir 
d'fhorbairtí measctha agus neamh-chónaithe.’ 

Alt 15.09.20 Éifeachtacht Fuinnimh  

'I gcomhréir leis an mBeartas Cónaithe 20, don 
sprioc um Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (ríomhtar an 
RFF ag baint úsáide as an Nós Imeachta 
Measúnaithe Fuinnimh Teaghaise, ref. 
www.SEAI.ie) beidh gá le meán comhchoiteann (in 
aghaidh an mhéadair chearnaigh) den rátáil RFF de 
B1 ar a laghad (ar scála de A go G), le héifeacht ó 1 
Eanáir 2008 le haghaidh forbairtí cónaithe atá níos 
mó ná 10 teaghais agus le héifeacht ón 1 Iúil 2008 
le haghaidh forbairtí neamh-chónaithe agus 
measctha atá níos mó ná 1,000 méadar cearnach in 
achar urláir. 

Don sprioc RFF beidh gá le meán comhchoiteann 
(in aghaidh an mhéadair chearnaigh) den rátáil RFF 
de A3 ar a laghad, le héifeacht ó 1 Eanáir 2009 le 
haghaidh gach forbairt foirgnimh nua atá níos mó 
ná 10 teaghais nó níos mó ná 1,000 méadar 
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cearnach in achar urláir le haghaidh forbairtí 
neamh-chónaithe agus measctha. 

Dá réir sin, beidh sé ina cheanglas do gach iarratas 
pleanála a chuirtear faoi bhráid an údaráis 
phleanála tar éis an 1 Eanáir 2008, ráiteas a bheith 
ann ó dhuine cáilithe, inniúil, lena ndeimhnítear go 
bhfuil an fhorbairt bheartaithe ag comhlíonadh an 
rátáil fuinnimh atá thuasluaite.  

Tionscnamh Fioscacha 

Muirir maidir le Brú Tráchta   D'fhéadfaí na 
costais, buntáistí  agus éifeachtaí de mhuirir bhrú 
tráchta a mheasúnú, go háirithe i dtéarmaí astuithe 
gás cheaptha teasa. B'fhéidir go dtabharfar isteach 
an muirear seo sula gcuirfear i gcrích Iompar 21.  

Páirceáil Saor in Aisce d'fheithiclí 
leictreacha   Tá feithiclí hibride leictreacha nua-
aimseartha níos glaine agus níos éifeachaí ó 
thaobh fuinnimh de ná atá na gnáth-aonaid 
pheitril/díosail.  Maidir leis an saincheist de 
Chomhairle Chathair Bhaile Átha Cliath páirceáil 
saor in aisce d'fheithiclí leictreacha, tá gá leis an 
reachtaíocht atá ann cheana a shoiléiriú maidir le 
bánna páirceála aonair chun feithiclí leictreacha a 
luchtú agus gá leis na costais agus buntáistí 
d'áiseanna luchtaithe a thabhairt isteach d'fheithiclí 
leictreacha. 

Tionscnamh Náisiúnta agus AE   Tá deontais 
éagsúla ar fáil faoi chláir náisiúnta agus Eorpacha, 
lena dtugtar tacaíocht do thionscadail áitiúla áirithe 
um fhuinneamh inmharthana, a chabhraíonn le 
cuspóirí bheartais na hÉireann agus an AE maidir le 
fuinneamh agus athrú aeráide.  Mar shampla, an 
Plean Forbartha Náisiúnta, deontais d'éifeachtacht 
fuinnimh ó Fhuinneamh Inmharthana na hÉireann 
(SEAI) agus cláir an AE arna mbainistiú ag an an 
nGníomhaireacht Feidhmiúcháin um Iomaíochas 
agus Nuálaíocht (ECAI), an Banc Eorpach 
Infheistíochta, cabhair teicniúil ELANA agus an clár 
INTERREG. 

Beartais Iompraíochta  
Mar a aithnítear sa réamhrá, tá an acmhainneacht 
de 20% den ídiú fuinnimh iomlán a shábháil, tríd an 
mbealach a úsáidtear fuinneamh sa bhaile, san 
obair agus sa chaoi a gcómhalartaíonn daoine ón 
dhá áit.   
 
Maidir leis seo, tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath ag tabhairt dea-shampla trí thionscnamh 
amhail a bPlean Taistil go dtí an tIonad Oibre, 
tionscadal um Oifig Inbhuanaithe, agus an 
tionscadal ‘MINUS 3%’ (féach ar an mbosca os 
comhair).  
 

Feachtas 'Casadh-As' 

Spreagtar fostaithe ó Chomhairle Chathair Bhaile 
Átha Cliath 'Casadh As' mar chuid den bhfeachtas 
Minus 3%, tionscnamh a seoladh le déanaí ag 
comhordaitheoir tionscadail Codema. 

Trí ghnáthfhearais oifige a chasadh as, amhail 
ríomhairí, fótachóipeálaithe agus lasca solais nuair 
nach bhfuil gá leor, d'fhéadfadh fostaithe na mílte 
Euro ar bhille fuinnimh bliantúil a Ranna a shábháil - 
airgead a d'fhéadfadh caitheamh ar acmhainní 
foirne. 

   

 
 

An Oifig Inbhuanaithe  

Chuir an Roinn Airgeadais de Chomhairle Chathair 
Bhaile Átha Cliath feachtas um oifig inbhuanaithe 
d'oifigí na ranna.  Tá sé ag obair chun feabhas a 
chur ar a inbhuanaitheacht maidir le húsáid 
pháipéir, dramhaíol a athchúrsáil, fuinneamh, 
soláthar, uisce agus taisteal foirne trí phróiseas 
tagarmharcála, gníomhartha agus athbhreithniú.   
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Fig 10: Lorg Carbóin an Roinn Airgeadais  

B'ionann astuithe iomlána an Roinn Airgeadais 
agus 1,719 tona  CO2 don bhliain 2008; b'ionann é 
seo agus 4.02 tona CO2/in aghaidh an duine.  
Déanfar athbhreithniú ar an Lorg Carbóin ar bhonn 
bliantúil agus tá bearta éifeachtúlachta á gcur i 
bhfeidhm chun an lorg carbóin a laghdú. 
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Is í aidhm an tionscadail MINUS 3% ná laghdú de 
3% in aghaidh na bliana a thaispeáint in ídiú 
fuinnimh Chomhairle Chathair Bhaile Átha Cliath, 
agus cuspóir fadtéarmach de 33% faoi 2020.  

Is iad na réimsí a bhfuil an Chomhairle freagrach as 
go díreach ná téamh agus soilsiú na bhfoirgneamh, 
soilsiú sráide, uisce agus seirbhísí fuíolluisce agus 
cabhlach feithicle na Comhairle í féin.  

Chomh maith le Baile Átha Cliath, tá páirt ag cúig 
chathair eile sa tionscadal. agus Codema mar an 
comhpháirtí ceannasaithe.  Tá tacaíocht á tabhairt 
ag an gCoimisiún Eorpach faoin gclár 'Eoraip 
Fuinnimh Chliste', agus reáchtáiltear é ó mhí 
Dheireadh Fómhair 2008 go mí Meán Fómhair 
2011. 
 

 

Bearta Teicneolaíochta  

Foirgnimh  Nua 

Mar thoradh ar an athrú le déanaí ar an bPlean 
Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 2005-2011 
(mar an gcur síos atá thuas) agus ar na Rialacháin 
reatha um Thógáil Éireannach, tá gá le caighdeán 
feidhmíochta ardfhuinnimh i ngach forbairt foirgnimh 
tráchtála agus cónaithe.   
 
Cé go dtabhaíonn amhail bearta préimh chostais 
tosaigh, beidh glanchostas coigilte mór ar feadh 
50+ bliain de shaolré na bhfoirgneamh. 
 
Tá na caighdeáin maidir le fuinneamh níos airde i 
ngach foirgneamh nua rialaithe ag na húdaráis 
áitiúla tríd an bpróiseas d'Iarratais Phleanála agus 
trí Rialú Foirgnimh.  
 
Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag 
tabhairt dea-shampla ina gcuid scéimeanna 
tithíochta sóisialta móra san Athnuachan Bhaile 
Munna agus Maintithe Fatima, ina bhfuil an tsainiú 
comhshaoil agus fuinnimh i bhfad thar an 
ghnáthchleachtais don tionscal.   
 
Ina theannta sin, tá roinnt tionscadal nuálaíoch le 
sainiú an-ard á dtógáil ag an gComhairle, amhail ag 
Sráid Eabhrac agus ag Cearnóg Raleigh (féach ar 
an mbosca).  Taispeántar cad is féidir a dhéanamh 

sa todhchaí maidir le caighdeáin fheabhsaithe 
fuinnimh agus inbhuanaitheachta sa tithíocht, leis 
na tionscadal seo, arna dtacú ag 'An Teach den 
Todhchaí' agus cláir eile náisiúnta.  
 

Tithíocht Neodrach ó thaobh Carbóin de, 
Cearnóg Raleigh, Baile Átha Cliath 12 

Is éard atá i gCearnóg Raleigh ná scéim nua 
Seanóra, lena gcuimsítear 26 aonad cónaithe arna 
ndeartha ag Ailtirí na Cathrach de réir sainithe atá 
neodrach ó thaobh carbóin de.   

Laghdaítear an t-éileamh atá ann do theas agus 
méadaítear compord teirmeach na teaghaise le 
tógáil teaghaise de réir an chaighdeáin tí 
éighníomhaigh. Beidh gá freisin le hionad téamh 
lárnach i bhfad níos lú.   

Beartaítear go n-úsáidtear ionad CHP bithbhreosla 
chun cumhacht a thabhairt do chóras téamh pobail 
leis an gcúltaca arna soláthar ag coirí gáis 
comhdhlúthúcháin.  

Tá leictreachas a ndéantar ar an láithreáin le CHP 
bithbhreosla an-éifeachtach agus gan aon charbóin. 
Tá an CO2 a thagann ó na coirí gáis ag buaicualaí 
cúitithe ag an CO2 a shábháiltear tríd an 
leictreachas eangaigh caighdeánach a díláithriú. 

Rátáil RFF Réamh-mheasta:  A2 (50 
kWh/m2/yr) 

Astuithe CO2 Réamh-mheasta: 0 tona CO2/bliana  
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Tithíocht Inbhuanaithe, Sráid Eabhrac, Baile 
Átha Cliath 2 

San áíreamh san athfhorbairt de Shráid Eabhrac, in 
aice le Faiche Stiabhna, tá 66 árasán nua de chuid 
na Comhairle atá eagraithe i gcúig bhloc.  

Lena ndearadh ísealfhuinnimh, le hAiltirí Séan 
Harrington, freagraítear na saincheisteanna 
d'inbhuanaitheacht maidir le dearadh foirgnimh.  
Tógtar an fhorbairt chun ardleibhéal d'éifeachtúlacht 
theirmeach a bhaint amach le creatlach tógála le go 
leor inslithe agus an méid is mó a bhaint as an 
ngrian éighníomhach trí bhalcóin ghloinithe ar an 
dtaobh ó dheas. 

 
Fig 11: Tithíocht Chomhairle Chathair Bhaile Átha Cliath ag Sráid 
Eabhrac, Baile Átha Cliath 2  

Tá córas téimh grúpa ag gach bloc le hárasáin 
aonair feistithe le malartóirí agus méadair teasa 
chun úsáideoirí fuinnimh a thomhais agus bille 
cruinn a thabhairt dóibh. 

Sa chóras téimh tá grianphainéil d'uisce te, le 
cúltaca ó coirí gáis comhdhlúthúcháin atá an-
éifeachtach ag buaicualach.  Socraítear sprioc de 
laghdú de 51% i bhfuinneamh agus in astuithe CO2 
ag tús an dearaidh.  . 

Mar bheart inbhuanaitheachta, tarrtháiltear na 
hadhmaid ó na giarsaí urláir bunaidh san 
fhoirgneamh scartáilte agus úsáideadh arís iad mar 
chuid den struchtúr dín nua.  Baillítear an 
bháisteach ó na príomhdhíonta chun iad a úsáid 
sna gáirdíní, chun uisce a chaomhnú agus chun 
tuile a laghdú. 

Tógtar forbairt eachlainne ar chúl le bríce agus 
adhmad le bailchríoch rindreáilte aoil ar na ballaí 
seachtracha.  Ioncorpraítear díonta glasa freisin, 
lena gcabhraítear leis an lorg fásmhar ar cailleadh 
nuair a tógadh na foirgnimh bhunaidh ar dtús. 

Rátáil RFF:  A3-B2 (meán 92 
kWh/m2/bliana) 

Astuithe CO2:  1.18 t CO2/bliana/aonaid  

Foirgnimh atá ann cheana  
Mar a aithnítear sa réamhrá, tagann 55% d'astuithe 
CO2 san iomlán ó fhoirgnimh chónaitheacha agus 
tráchtála agus léiríonn siad an deis is mó atá ann do 
thraoitheadh CO2 i mBaile Átha Cliath.   
 
Is ionann na hastuithe in aghaidh an duine 
d'fhoirgnimh Bhaile Átha Cliath, i gcomparáid le 
cathracha eile, agus (tonaCO2/duine/bliana): 
 

Baile Átha Cliath: 5.36  
Londain:  4.3  
Tóiceo:   2.9  
Stócólm:  2.6 

 
Mar sin, tá spás mór ann chun feabhas a chur ar 
fheidhmíocht fhuinnimh d'fhoirgnimh atá ann 
cheana i mBaile Átha Cliath. 
 
� Le hinsliú simplí d'fhoirgnimh sábháiltear  
2.5 m tona CO2 ar feadh na 12 bhliain atá le teacht.  

� Féadtar  2.5 m tona CO2 breise a shábháil 
trí choirí níos éifeachtaí agus córais téimh/fuaraithe, 
chomh maith le rialuithe níos fearr. 

� Féadtar  1.5 m tona CO2 breise a shábháil 
trí CFLanna éifeachtacha a chur  in ionad bolgáin 
solais níos sine chomh maith le soilsiú oifige níos 
éifeachtaí agus níos cliste.  

Tá na bearta seo an-éifeachtach ó thaobh costais 
de (féach ar Fhigiúir 12) 
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Fig 12: Costais agus buntáistí tipiciúla  d'iarfheistiú teaghlaigh 
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Tionscadal um Pobal Cliste ó thaobh Fuinnimh de 
(2008 - )  

 

Is scéim neamhbhrabús é an Tionscadal um Pobal 
Cliste ó thaobh Fuinnimh de, lena ligtear d'úinéirí tí 
Bhaile Átha Cliath teacht le chéile chun éifeachtacht 
fuinnimh a dtithe a fheabhsú ag praghas níos ísle 
ná an praghas nuair a dhéanann siad é leo féin.  Tá 
an scéim bunaithe ar an bprionsabal simplí gur 
féidir le húinéirí tí, nuair a thugtar le chéile iad i 
gcnuasach, an costas agus an núis d'fheabhsaithe 
éifeachtacht fuinnimh a shábháil trí phróiseas 
tairisceana grúpa. 

Sa tionscadal tá roinnt príomh-chomhpháirtithe.  Is 
é Codema an comhpháirtí ceannasaithe, atá 
freagrach as bainistíocht agus comhordú 
tionscadail, agus oiliúint ESD, atá freagrach as 
caidrimh agus margaíocht phobail.   Nuair atá an 
cnuasach pobail cruthaithe agus an sainiú iomlán 
d'oibreacha forbartha, tabharfar cuireadh do 
chonraitheoirí tairiscint a dhéanamh do na 
hoibreacha.  Mar sin de, trí pháirt a glacadh i 
bPobal Cliste ó thaobh Fuinnimh de, féadfaidh le 
húinéirí tí an praghas is ísle agus is féidir a fháil ó 
chonraitheoirí d'ardchaighdeán a ndearnadh 
grinnfhiosrúchán orthu le Codema.   

Mar chuid den phróiseas um Pobal Cliste ó thaobh 
Fuinnimh de, cuirfidh Codema comhairle fuinnimh 
neamhspleách ar fáil don úinéir tí agus beidh sé ina 
éascaitheoir idir an úinéir tí agus an conraitheoir i 
rith an phróisis go léir, agus mar sin ni bheidh aon 
núis nó deacracht ann do na pobail a bhfuil 
páirteach ann. 

Is í aidhm den Phobal Cliste ó thaobh Fuinnimh de, 
ná maireachtáil comhshaoil a chur chun cinn i 
mbealach atá ciallmhar ó thaobh airgeadais de 
agus lena spreagtar idirghníomhú sóisialta.  Tá an 
acmhainneacht ag an tionscadal seo feabhas 
suntasach a ar chur éifeachtacht fuinnimh de stoc 
tithíocht na hÉireann, úsáid fuinnimh a laghdú agus 
astuithe gás cheaptha teasa a ísliú. 

I dtréimhse ina bhfuil laghdú ag teacht ar thógáil 
nua laistigh den earnáil tógála, le hiarfheistiú agus 
athchóiriú tá deis luachmhar ann d'ionchais 
fostaíochta nua san earnáil tógála. 
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Tithíocht Shóisialta 
Is le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
teaghais amháin as gach seacht dteaghais, 26,500 
aonad san iomlán. 
 
Bhí imní ar an gComhairle Cathrach ar feadh go 
leor blianta maidir leis an bpriacal bochtaineachta ó 
thaobh breosla de i measc a cónaitheoirí agus sna 
nóchaidí thug an Roinn Tithíochta roinnt céimeanna 
chun bochtaineacht bhreosla a dhíothú, formhór de, 
trí téamh lárnach gáis, athchur fuinneoige agus 
insliú dín. 
 
Le déanaí, rinneadh athchóiriú mór ó thaobh 
éifeachtúlacht fuinnimh leis na scéimeanna 
tithíochta sóisialta ag Sráid na Banríona, Sráid 
Bhun Droichid, An Baile Bocht agus Bóthar Bhun 
Raite (nó tá tógáil á déanamh orthu faoi láthair) 
 

 
Fig 14:  Oibreacha athchóirithe ag Sráid Bhun Droichid  
 
Leis seo, tá an fheidhmíocht fuinnimh anois ag 
caighdeán fuinnimh atá coibhéiseach leis na 
Rialúcháin Tógála reatha do thógáil nua.  Bhíothas 
ábalta na gnéithe fuinnimh de na hoibreacha 
athchóirithe a dhéanamh le tacaíocht airgeadais ón 
bPlean Forbartha Náisiúnta trí chlár 'An Teach den 
Todhchaí' arna bhainistiú ag Fuinneamh 
Inmharthana na hÉireann (SEAI) agus arna 
chomhordú ag Codema. 
 
Cuireadh tuilleadh leis an obair seo trí 'ROSH 
(Iarfheistiú de Thithíocht Shóisialta), tionscadal arna 
chomhordú ag Codema freisin, agus le tacaíocht ón 
gclár 'Eoraip Fuinnimh Chliste de chuid an 
Choimisiúin Eorpaigh, trí mhalairtí faisnéise agus 
taithí le cathracha eile ar fud na hEorpa. 
 
 
 

Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh 
Inmharthana do Chomhairle Chathair Bhaile 
Átha Cliath 2009-2020 

Tá Plean Gníomhaíochta á fhorbairt ag an Roinn 
Tithíochta faoi láthair le haghaidh tuilleadh 
uasghrádaithe ar fheidhmíocht fuinnimh de 
theaghais atá ann cheana agus measúnú a 
dhéanamh ar a Rátáil Fuinnimh Foirgnimh de réir 
mar a athraíonn tionóntachtaí ag ráta de thuairim is 
1,200 aonad in aghaidh na bliana. 

Is é an príomhchuspóir ná Plean Gníomhaíochta 
Fuinnimh a ullmhú do stoc tithíochta Chomhairle 
Chathair Bhaile Átha Cliath lena soláthraítear creat 
do chur i bhfeidhm na Straitéise um Athrú Aeráide 
na Comhairle Chathrach ar feadh na tréimhse 2009 
go 2020, leis an sprioc d'astuithe CO2 óna stoc 
tithíochta a laghdú le 33%.   

Beidh an plean gníomhaíochta is infheidhme do 
stoc tithíochta sóisialta Chomhairle Chathair Bhaile 
Átha Cliath, lena gcuirtear ar fáil straitéis 
chomhchuibhithe maidir le déileáil le 
saincheisteanna a bhaineann le fuinneamh le 
haghaidh tithíochta sóisialta nua agus atá ann 
cheana. Ríomhfar tagarmharcáil d'ídiú fuinnimh 
reatha lena ligtear do Chomhairle Chathair Bhaile 
Átha Cliath na buntáistí go léir  a chur i gcuntas a 
bhaineann le fuinneamh agus CO2 a bhíonn mar 
thoradh ar an infheistíocht sa todhchaí sa stoc 
tithíochta.  

Go ginearálta, leanfaidh an Plean Gníomhaíochta 
an formáid den Phlean Gníomhaíochta um 
Fhuinneamh do Bhaile Átha Cliath agus cuimseofar 
na gnéithe prionsabail seo a leanas:  

�  Anailís ar na tréithe den stoc tithíochta sóisialta 
atá ann cheana  
�  Ídiú fuinnimh bunlíne de stoc tithíochta reatha de 
Chomhairle Chathair Bhaile Átha Cliath, bunaithe ar 
an modheolaíocht DEAP 
�  Anailís ar chásanna sa todhchaí agus an éifeacht 
fhoriomlán d'ídiú fuinnimh agus astuithe CO2  
�  Anailís ar na príomhchásanna um úsáid fuinnimh 
mhalartaigh a bhaineann leis an stoc tithíochta 
�  Anailís airgeadais ar na cásanna difriúla  
�  Tréimhse beartaithe do chur i bhfeidhm na bearta 
molta chun an Straitéis um Athrú Aeráide a 
chomhlíonadh 
�  Aithint na n-acmhainní atá riachtanach chun an 
plean gníomhaíochta a chur i bhfeidhm 

Tá Codema freagrach as an bPlean Gníomhaíochta 
um Úsáid Fuinnimh do Thithíocht Chomhairle 
Chathair Bhaile Átha Cliath 2009 - 2020 i gcomhar 
le Roinn Tithíochta agus Seirbhísí Cónaithe de 
Chomhairle Chathair Bhaile Átha Cliath. 
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Téamh agus Fuarú Dúiche (2008-) 
Beartaítear scéim téimh dúiche nua a chruthú do 
Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear an bunú de 
Chuideachta Téimh Dúiche Bhaile Átha Cliath nua. 
 
Tá an saghas agus tiús d'fhoirgnimh mhóra ag 
Cathair Bhaile Átha Cliath le haghaidh córas téimh 
dúiche mór, cé nach bhfuil aon dúiche suntasach nó 
téamh suntasach in Éirinn faoi láthair. 
 
In aineoinn na haeráide Éireannaí bog, tá gá le 
téamh ar feadh tuairim is 9 mí i rith na bliana agus 
tá gá le huisce te teaghlaigh ar feadh na bliana. Ina 
theannta sin, tá éileamh ann d'fhuarú óstán, oifigí 
agus ionad siopadóireachta le linn an tsamhraidh. 
 
Tugtar tacaíocht dó seo le staidéar a rinne IVL le 
déanaí - Institiúid Taighde Comhshaoil na 
Sualainne, lena ndéantar scrúdú ar éifeacht an 
tabhairt isteach de théamh dúiche i gceantar Bhaile 
Átha Cliath, ina bhfuil an t-éileamh téimh os cionn 
60 GWh/km2.  Sna ceantair seo, laghdófaí an 
phríomhúsáid fuinnimh agus astuithe CO2 le 80% 
agus 82% faoi seach. 
 
Bunaíodh an tuarascáil Shualannach ar na ceithre 
phrionsabal bunaithe socheolaíocha do shochaí 
inbhuanaithe: 
 
(i) Níor chóir go gcarnfaí go córasach substaintí 

a bhaintear as an litisféar san éicisféar. 
(ii) Níor chóir go gcarnfaí go córasach substaintí 

déanta ag an tsochaí san éicisféar. 
(iii) Níor chóir go meathlófaí go córasach na 

coinníollacha fisiceacha do tháirgeadh agus 
éagsúlacht laistigh den éicisféar. 

(iv) Ba chóir go bhfuil úsáid na n-acmhainní 
éifeachtach agus ceart maidir le riachtanais 
daonna a chomhlíonadh. 

 
Glacadh leis na prionsabail seo agus úsáideadh iad 
mar bhunchloch do ghníomhaíochtaí an Chéim 
Nádúrtha, a ndéantar tagairt air chean sa Réamhrá 
agus a úsáideann Chomhairle Chathair Bhaile Átha 
Cliath mar chreat inbhuanaithe. 
 
Leis seo, cuirfear le spriocanna Bhaile Átha Cliath 
maidir le fuinneamh inmharthana agus an aeráid trí: 
 
� Lorg carbóin Chathair Bhaile Átha Cliath a 
laghdú le 10% go 15% 

� An acmhainneacht maidir le húsáid 
teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a oscailt go 
forleathan chun foirgnimh Bhaile Átha Cliath atá ann 
cheana agus sa todhchaí a théamh 

� Teas dramhaíola ó tháirgeadh leictreachais 
a úsáid, agus beidh gnóthachain éifeachtacht 
fuinnimh de 20% go 25% mar thoradh air.  

Staidéar Féidearthachta 

Cheap Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath RPS 
agus COWI (cuideachta comhairleoireachta 
innealtóireachta ón Danmhairg) chun staidéar 
féidearthachta a dhéanamh ar an acmhainneacht 
do Líonra Téimh Dúiche ar fud na Cathrach a chur i 
bhfeidhm.  

Is é an smaoineamh bunúsach taobh thiar de 
théamh dúiche ná foinsí teasa ísealghráid a úsáid a 
bheadh caillte gan é. Leis an líonra téimh dúiche atá 
molta do Bhaile Átha Cliath scaipfear uisce te i 
gcóras píopa réamh-inslithe faoin talamh.  

Sa staidéar féidearthachta rinneadh measúnú ar trí 
chás mhalartacha de scála difriúil agus ag áiteanna 
éagsúla ar fud Chathair Bhaile Átha Cliath, ó 
leithinis an Phoill Bhig go dtí an Ceathrú Heuston 
Theas nua. 

 

Fig. 15: Staidéar Féidearthachta: An Poll Beag go Heuston (Foinse: RPS) 

Plean Gnó  

Tá Plean Gnó Straitéiseach don Chuideachta Téimh 
Dúiche do Bhaile Átha Cliath (DDH Co) á ullmhú faoi 
láthair. 

Bunófar an chuideachta mar chuideachta neamhspleách, 
agus beidh 100% dó le Chomhairle Chathair Bhaile Átha 
Cliath ar dtús. 

Is é a misean ná: 

“Foinsí teasa dramhaíola a dhéantar laistigh de Bhaile 
Átha Cliath a sholáthar agus a athúsáid chun seirbhísí 
téimh dúiche tráchtála inbhuanaithe a chur ar fáil do 
Bhaile Átha Cliath ar bhonn brabúsach” 

Meastar go bhfeidhmeofar DDH Co mar aonán tráchtála 
féinchothabhálach chomh sciobtha agus is féidir, lena n-
áirítear freagracht as sócmhainní chóras téimh dúiche 
agus dualgaisí airgeadais gaolmhara. 
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Iompar 
I 15 bhliain ó 1990 go 2006 i réimse iompair i 
mBaile Átha Cliath, chonacthas fás an-mhór nár 
bhfacthas riamh.  Sa tréimhse seo, tháinig méadú 
de 104% ar líon na bhfeithiclí bóthair le méadú 
comhfhreagrach de 167% in astuithe CO2. 
 
Tá feabhsaithe riachtanacha den infreastruchtúr atá 
ann cheana á seachadadh le hIompar 21 (T21), an 
creat infheistíochta caipitiúil náisiúnta trína 
bhforbrófar an córas iompair in Éirinn, ar feadh na 
tréimhse ó 2006 go 2015, cé go mbeidh moill ar 
chodanna áirithe den chlár mar gheall ar an gcúlú 
eacnamaíochta. 
 
Dáileadh T21 €14bn do Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath, d'fhonn iompar poiblí agus aonair araon a 
fhorbairt: lena n-áirítear an bus, iarnród, meitreo 
agus LUAS.  Bainisteoidh Údarás Iompar Bhaile 
Átha Cliath na tionscadail seo. 
 
Tá ról lárnach ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath maidir le gnéithe áirithe a sheachadadh 
amhail an Tollán Calafort, Mórlána Bus agus an 
Líonra Rothaíochta Straitéiseach do Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath, agus tríd an bpróiseas pleanála. 
 
Ós rud é go bhfuil an SEAP inbhuanaithe go 
dúchasach, ba chóir go ndíríónn príomh-mholtaí 
don earnáil iopair ar uasghrádú an infreastruchtúir 
atá ann cheana, amhail cosáin, slite rothair, slite 
bus, srl. Ba chóir go bhfuil infreastruchtúr dá leithéid 
suite i gceantair ina bhfuil ard-dlús de dhaonra 
uirbeach agus go n-úsáidtear lánaí infreastruchtúir 
atá ann cheana. 
 
Cheap Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
Bainisteoir Gluaiseachta agus sheol sí a Plean 
Taistil go dtí an tIonad Oibre mar bheart bhog’ 
(Feabhra 2009) chun cómhalartú níos inbhuanaithe 
a chur chun cinn laistigh den eagraíocht.  D'fhorbair 
Codema an plean i gcomhar le Vipre Ltd., 
speisialtóirí bainistíochta um éileamh iompair, mar 
chuid de thionscadal ‘ASTUTE’ an AE.   
 
Is clár píolótach in  Oifigí na Cathrach é an Plean 
Taistil go dtí an tIonad Oibre, ach is féidir le go leor 
dá gníomhartha a chur i bhfeidhm i ngach láithreán 
na Comhairle agus beidh sé is infheidhme ar fud an 
phobail. 
 
Go ginearálta, tá an deis ag an bpobal gnó i mBaile 
Átha Cliath  na buntáistí airgeadais agus 
corparáideacha a fhorchúiteamh, agus ag an am 
céanna ag cabhrú le lorg carbóin na Cathrach a 
laghdú, trí Phleananna Taistil go dtí an tIonad Oibre do 
chuideachta a fhorbairt le haghaidh oifigí ina bhfuil 100 
ball foirne ar a laghad ann. 

‘Ríomhthairiscint ghlas’  - Tionscadal FP7 (2011-
2015) 

Feithiclí Leictreacha & Infreastruchtúr 
Luchtaithe 

Is é an aidhm de ríomhthairiscint ghlas ná creat 
uathúil atá éasca le húsáid do ghluaiseacht 
leictreach glas san AE.   Is cathair comhpháirtithe é 
Baile Átha Cliath sa tionscadal Eorpach (FP7) é seo 
a tosóidh i mí an Mhárta 2011.   

Comhordóidh Codema an t-éascú agus cumarsáid 
idir na húdaráis áitiúla agus Bord Soláthair an 
Leictreachais (BSL) sa tionscadal taispeána seo, 
leis an aidhm de na cuspóirí seo a leanas a bhaint 
amach: 

�   Laghdú i leibhéil CO2 do réigiún Chathair Bhaile 
Átha Cliath trí chóras ríomhfheithicle a chur i 
bhfeidhm don chathair 

�  Cruthú de réitigh inbhuanaithe do líonra iompair 
na cathrach, ríomhfheithiclí, iompar poiblí níos 
éifeachtaí, slite rothair feabhsaithe, srl.. 

�  Malairt dea-chleachtais lenár gcomhpháirtithe 
Eorpacha chun cur i bhfeidhm de líonra 
ríomhfheithicle i réigiún Chathair Bhaile Átha Cliath. 

F ig 16: Bus hibride leictreach Bhaile Átha Cliath ar bhealach 16 

Mar chuid den tionscadal seo, tá sé mar aidhm ag 
Codema na gníomhaíochtaí seo a leanas a 
dhéanamh:  

�  Éascú  rannpháirtíochta agus cumarsáid idir na 
ceithre Chomhairle Bhaile Átha Cliath agus an BSL. 

�  Comhtháthú  d'fheithiclí leictreacha laistigh de 
phlean fuinnimh inmharthana foriomlán i gcomhair 
cathrach glaise agus cliste ó thaobh fuinnimh de - 
criosanna féideartha atá cliste ó thaobh fuinnimh 
de. 

�   Cumarsáid  agus cur chun cinn de chóras 
ríomhfheithicle i measc príomhpháirtithe leasmhara 
agus an pobal i gcoitinne. 
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Fuinneamh In-Athnuaite  
Tá cumas suntasach ag Baile Átha Cliath teas in-
athnuaite agus fuinneamh leictreach a tháirgeadh trí 
roinnt ionad infreastruchtúir ar scála mór atá ann 
cheana agus atá beartaithe, amhail na hOibreacha 
Cóireála Fuíolluisce sa Rinn.  
 
Tá acmhainneacht ann acmhainní fuinnimh 
geoiteirmeacha doimhne, mar atá á meas ag 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, 
Gráinseach Ghormáin.  
 
Ina theannta sin, tá scóip ann chun líón mór de 
CHP, tionscadail ghréine, hidrea agus ghaoithe uirbí 
ar scála beag a fhorbairt, a bhfuil acmhainneacht 
mhór shuntasach acu fuinneamh inmharthana a 
fhorbairt.  
 
Ba chóir go dtabharfaí aird mar is cuí don ghnáthóg 
atá ann cheana agus atá amhail tionscadal á 
bhforbairt, má tá siad le bheith inbhuanaithe agus 
ba chóir go mbeadh siad suite i gceantair d'fhorbairt 
uirbeach atá ann cheana.   

Tionscadail um Fhuinneamh In-athnuaite ar scála bea g  

 
Fig. 17: Tuirbíní gaoithe (5 x 50 kW) ag Páirc Uí Choileáin 

(Grianghraf le Will Coroner) 

 
Fig. 18: Tuirbín uisce (90 kW) ag Oibreacha Uisce an Tóchair, 

lena soláthraítear 100% den riachtanas cumhachta do na 
hoibreacha 

 
Oibreacha Cóireála Fuíolluisce na Rinne   

 

Sna hoibreacha séarachais sa Rinn, cóireáiltear 
ualach fuíolluisce de choibhéis de 1.9 milliún ó 
dhobharcheantar lena gcuimsítear Cathair Bhaile 
Átha Cliath agus cuid d'Fhine Gall, an Mhí, Baile 
Átha Cliath Theas agus Dun Laoghaire - Ráth an 
Dúin. 

De ghnáth, sa phróiseas bitheolaíoch tagann 
méideanna móra de ghás meatáin ón gcóireáil 
séarachais, gás cheaptha teasa díobhálach, os 
cionn 20 uair níos láidire ná CO2. 

In oibreacha na Rinne, gabhtar an gás meatáin 
agus athúsáidtear é in inneall CHP chun 40% den 
ualach leictreach de na hoibreacha a ghiniúint agus 
is cuid mhór é den riachtanas téimh gaile.  San 
iomlán, táirgeann an gás meatáin tuairim is 90 
GWh/bliana d'fhuinneamh in-athnuaite - méid 
choibhéiseach le thart ar aon chúigiú d'ídiú fuinnimh 
iomlán na Comhairle. 

 
Fig.19: Oibreacha Cóireála Fuíolluisce na Rinne 

An fuinneamh in-athnuaite CHP sa Rinn:  

� Gintear suas le 4 MW leictreachas ó 
mheatán dramhaíola 

� Freastalaítear ar 40% de riachtanais 
fuinnimh an ionaid 

� Sábháiltear tuairim is €2.5 m in aghaidh na 
bliana i muirir fuinnimh 

� Laghdaítear breosla iontaise le 7,500 tona 
ola coibhéiseach in aghaidh na bliana  

� Laghdaítear astuithe CO2 le 13,000 tona 
dé-ocsaíd charbóin in aghaidh na bliana 

� Laghdaítear astuithe meatáin le 5,780  tona 
meatáin in aghaidh na bliana, is ionann é seo agus 
120,000 tona CO2cóibhéiseach in aghaidh na bliana. 
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Conclúidí  
 

1. An dúshlán d'athrú aeráide  
 
Tá fíordhúshláin roimh Baile Átha Cliath maidir 
le hoibleagáidí athrú aeráide agus is léir anois 
nach rogha inghlactha é cás gnó mar is gnáth, 
fiú sa ghearrthéarma. 
 
Sa mhionanailís taispeántar go bhféadfaidh 
Baile Átha Cliath a spriocanna um astuithe gás 
cheaptha teasa a chomhlíonadh, in ainneoin 
deacracht an dúshláin, trí mheascán de 
ghníomhartha gearrthéarmacha  um 
éifeachtacht fuinnimh gearrthéarmacha chomh 
maith le hinfheistíocht níos fadtéarmaí in 
infreastruchtúr inbhuanaithe.   
 

2. Is é an chéad chéim ná éifeachtacht 
fuinnimh  
 
Féadfaidh ruthaig astuithe Bhaile Átha Cliath a 
choinneáil ar an mbealach ceart don chéad 
cúig bhliana eile, is é sin go dtí 2014, le bearta 
éifeachtachta fuinnimh simplí, amhail insliú 
foirgnimh, casadh as soilse agus fearais nuair 
nach n-úsáidtear iad agus gan an carr a úsáid 
ach amháin nuair a bhíonn gá leis,.  Leis na 
bearta simplí seo, sábháiltear go leor airgid - 
coigiltí a fhéadtar a infheistiú i dteicneolaíocht 
nua atá éifeachtach ó thaobh fuinnimh de: le 
haghaidh soilsithe, fearais teaghlaigh agus 
trealamh oifige.    
 
Féadfaidh an meascán d'athruithe 
iompraíochta agus teicneolaíocht nua an nós 
reatha d'ídiú fuinnimh atá ag dul in airde, agus 
na hastuithe CO2gaolmhara a aisiompú, agus 
cuirfear go suntasach le sprioc an AE agus 
sprioc na hÉireann de laghdú de 20% faoin 
mbliain 2020 a chomhlíonadh. 
 

3. Baic ar Chur i bhFeidhm 
 
Cé go bhféadfaidh éifeachtacht fuinnimh cur le 
déileáil le dúshláin a bhaineann le fuinneamh, 
go háirithe i bhfoirgnimh, tá baic 
neamhtheicniúla fós ann a chuireann teorann 
ar chur i bhfeidhm ar scála mór, lena n-áirítear 
é seo a leanas: 
 
a. Costas d'ábhair bhreise & níos mó ama ar 

an láithreán  

Riosca de nósanna imeachta dlíthiúla i gcoinne 
ailtirí  

 

 

 

 

b. Níl forbróirí ina n-úsáideoirí deiridh (is é sin 
caipitiúl i gcoinne costais bhainistíochta)  

c. Easpa de shamplaí atá ann cheana   

 
4. Infheistíocht in infreastruchtúr  
 

Is léir freisin ón anailís theicniúil nach bhfuil 
éifeachtacht fuinnimh i ndóthain chun ruthag 
astuithe Bhaile Átha Cliath a choinneáil ar an 
mbealach ceart suas go dtí 2020 agus ina 
dhiaidh.   

Tá gá le hinfheistíocht shuntasach in: 

� Tionscadal Téimh Dúiche Bhaile Átha 
Cliath 

� Iompar 21 - iompar poiblí  

� Fuinneamh in-athnuaite   

Agus, go tábhachtach, níor chóir moill a chur ar 
an infheistíocht.  

D'fhéadfadh meicníochtaí nua airgeadais 
nuálaíoch a bheith riachtanach don 
infheistíocht infreastruchtúir inbhuanaithe 
fadtéarmach atá fíor-riachtanach do choigeartú 
Bhaile Átha Cliath go dtí geilleagar 
ísealcharbóin. 

 
5. Tá gach earnáil riachtanach 
 

Ach, ní fhéadfaidh Comhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath amháin na dúshláin seo a 
chomhlíonadh.  Beidh ar na tseirbhís phoiblí 
agus na hearnálacha príobháideacha obair le 
chéile chomh maith leis na hinstitiúidí taighde 
agus oideachais, ionas go mbeidh an méid 
iomlán i bhfad níos mó ná an tsuim de na 
ranníocaíochtaí aonair.   
 
Faoi dheireadh, cé go bhfuil gnó agus 
teicneolaíocht an-tábhachtach, ní fhéadtar na 
dúshláin d'athrú aeráide a chomhlíonadh gan 
an rannpháirtíocht ghníomhach de phobail 
áitiúla Bhaile Átha Cliath.    
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Aguisín 1: Teimpléad SEAP an AE  
 

Réamhrá 
 
Is í Oifig Cúnant na Méaraí den AE sa Bhruiséil agus an Chomh-Chomhairle 
Taighde ag Ispra a d'fhorbair an teimpléad den Phlean Gníomhaíochta um 
Fhuinneamh Inmharthana (SEAP).   
 
Is í a aidhm ná an phríomhfhaisnéis atá i SEAPanna na cathracha aonair a 
achoimriú i bhformáid chaighdeánach. 
 

Clár Ábhair 
 
Is scarbhileog EXCEL é formáid an teimpléid, arna deartha le huaslódáil ag na 
sínitheoirí go léir de Chúnant na Méaraí ar an suíomh gréasáin  www.eumayors.eu.   
 
Tá trí chuid sa teimpléad SEAP:  
 

1. Straitéis Fhoriomlán  

2. Fardal Astuithe Bunlíne 

3. Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana 

Le haghaidh áise sa Phlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana ‘Phlean 
Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana Bhaile Átha Cliath  – leagan 2’ tá clár 
ábhair na scarbhileoga EXCEL atáirgthe mar an Aguisín seo.   

Gealltanas  

Le síniú Chúnant na Méaraí, tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tiomanta don 
Phlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana a chur faoi bhráid, lena n-
áirítear an Fardal Astuithe Bunlíne seo, lena leagtar amach conas a bhainfear 
amach na cuspóirí um fhuinneamh inmharthana, laistigh de bhliain amháin ó shíniú 
an Ard-Mhéara. 

Cuirfear faoi bhráid freisin tuarascáil cur i bhfeidhm d'oifig Chúnant na Méaraí gach 
dhá bhliain ar a laghad tar éis an Plean Gníomhaíochta a chur faoi bhráid le 
haghaidh críocha measúnaithe, monatóireachta agus fíoraithe. 
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Straitéis Fhoriomlán 

1 Sprioc Astuithe CO2 Foriomlán 
 

� 20% faoi 2020 

� Laghdú in aghaidh an duine 

 
 

2 Fís fhadtéarmach de d'údarás áitiúil (cuir san áireamh réimsí tosaíochta de 
ghníomh, príomhnósanna agus dúshláin) 
 
Is í fís fhadtéarmach Bhaile Átha Cliath ná a bheith ina chathair chliste-fuinnimh faoi 2030.   
 
Cabhróidh an tabhairt isteach d'fhoirgnimh ísealfhuinnimh, neodrach ó thaobh carbóin de, feabhas i 
dteicneolaíocht faisnéise agus forbairt de chóras iompair ísealcharbóin, le linn na fiche bliain atá romhainn, le 
Baile Átha Cliath a astuithe carbóin a laghdú faoi 50 faoin gcéad.  Mar shampla, le hiarfheistiú an mhargadh 
tithíochta atá ann cheana beidh rátáil fuinnimh foirgnimh de theach tipiciúil i mBaile Átha Cliath ag rátáil C in 
ionad rátáil E, agus beidh úsáid leictreachais níos mó cliste trí thabhairt isteach de mhéadair chliste. 
 
Tiocfaidh athrú mór ar earnáil iompair Bhaile Átha Cliath agus a éiríonn feithiclí leictreacha níos coitianta ar 
shráideanna ár gcathrach agus le slite rothair feabhsaithe beidh rothaíocht níos inrochtana.  Leanfaidh 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath air ag cur lena n-úsáid d'fhoinsí fuinnimh in-athnuaite do chonláistí 
poiblí agus tithíochta. 
 
Táimid tiomanta do na prionsabail de dhea-chleachtas fuinnimh maidir le Baile Átha Cliath a chruthú mar 
chathair chliste-fuinnimh.   
 

3 Gnéithe airgeadais agus eagraíochtúla   

Comhordú agus struchtúir eagraíochtúla a cruthaíodh / a sannadh  
 
Coiste Stiúrtha do Chomhairle Chathair Bhaile Átha Cliath  
 

• Seamus Lyons, Bainisteoir Cúnta Cathrach um Chomhshaol & Innealtóireacht 

• Michael Phillips, Stiúrthóir Tráchta & Innealtóir Cathrach 

• Kathy Quinn, Ceannasaí Airgeadais 

• Dick Gleeson, Pleanálaí Chathair Bhaile Átha Cliath 

• Ali Grehan, Ailtire Cathrach 

• Michael O’Neill. Bainisteoir Feidhmeannach, Seirbhísí Tithíochta & Cónaithe 

• Aidan Maher, Oifigeach Feidhmeannach Sinsearach, Seirbhísí Corparáideacha 

• Margaret Coyle, Pleanálaí Feidhmeannach Sinsearach 

• Gerry Wardell, Stiúrthóir, Codema 
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Cumas foirne a dáileadh   
 
Tá páirt ag beirt bhall foirne lánaimseartha de Codema i ndréachtú an Plean Gníomhaíochta, chomh maith le 
tuairim is 100 duine - uair in aghaidh na bliana agus foireann sinsearach de Chomhairle Chathair Bhaile Átha 
Cliath. 
 

Rannpháirtíocht de pháirtithe leasmhara agus saoránaigh 
 
Ag tús an phróisis in 2007/08, comhairliúcháin réamh-dréachta le 50 eagraíocht, lena n-áirítear Ranna 
Chomhairle Chathair Bhaile Átha Cliath, Gníomhaireachtaí agus Ranna Rialtais, comhairleoirí innealtóireachta, 
Institiúidí Oideachais agus Taighde, Cumainn Chónaitheoirí , agus eagraíocht na n-óg 'Comhairle na nÓg'. 
 
Reáchtáladh comhairliúchán poiblí foirmiúil den dréacht Phlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana i 
Márta/Aibreán 2010.   
 

Buiséad measta foriomlán 
 
€200,000 in aghaidh na bliana do ghnéithe eagraíochtúla den SEAP.  
Tuairim is €989 milliún don chur i bhfeidhm de na bearta 'Cás 1' go léir den Phlean Gníomhaíochta, lena n-
áirítear téamh dúiche gan infheistíochtaí infreastruchtúir Iompar 21 san áireamh.  
 

Foinsí maoinithe tuartha do na hinfheistíochtaí laistigh de do phlean gníomhaíochta 
 
Státchiste náisiúnta na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta; Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Banc 
Eorpach Infheistíochta, lena n-áirítear clár Cabhrach Teicniúla ELANA ; Comhpháirtíochtaí  Poiblí 
Príobháideacha; deontais ó Fuinneamh Inmharthana na hÉireann; Cláir ón gCoimisiún Eorpach:  Eoraip 
Fuinnimh Chliste (bearta boga), Clár Leonardo, FP7 (Taighde, Forbairt & Taispeáint); Ciste Forbartha Réigiúnach 
na hEorpa – INTERREG 
 

Bearta beartaithe do mhonatóireacht agus d'athleanúint 
 
Déanfaidh Codema monatóireacht ar na bearta agus gníomhartha agus déanfaidh sé nuashonrú ar an bhFardal 
Astuithe ar bhonn bliantúil.  Tuairisceofar na torthaí seo do Choiste Stiúrtha Chomhairle Chathair Bhaile Átha 
Cliath, agus d'Oifig Chúnant na Méaraí. Cuirfear faoi bhráid freisin tuarascáil cur i bhfeidhm d'oifig Chúnant na 
Méaraí gach dhá bhliain ar a laghad tar éis an Plean Gníomhaíochta a chur faoi bhráid le haghaidh críocha 
measúnaithe, monatóireachta agus fíoraithe.  
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Fardal Astuithe Bunlíne 

1 Bliain Fardail  
 

• 2006 
 
Do shínitheoirí an Chúnaint a ríomhann a n-astuithe CO2 in aghaidh an duine, sainigh anseo líon na n-
áitritheoirí  le linn na bliana fardail: 
 

• 506,211 
 

2 Gnéithe Astuithe  
 

• Gnéithe astuithe caighdeánach i gcomhréir leis na prionsabail IPCC  
 
Aonad tuairiscithe astuithe:  
 

• Astuithe CO2: 
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3 Príomhthorthaí den Fardal Astuithe Bunlíne  

A. Ídiú Fuinnimh Deiridh A. Ídiú Fuinnimh Deiridh A. Ídiú Fuinnimh Deiridh A. Ídiú Fuinnimh Deiridh     
 

Catagóir ÍDIÚ FUINNIMH DEIRIDH [MWh] 

 
Leictreachas Teas/Fuar 

Breosla Iontaise Fuinneamh In-Athnuaite Iomlá
n 

    
Gás nádúrth

 
Gás leachta 

 
Ola Teasa 

 
Díosal 

 
Gásailín 

 
Lignít 

 
G u a l 

 
Iontaise eile   

 
Ola planda

 
Bithbhreosla 

 
Bithmhaiseile 

 
Teirmeach gréine 

 
Geoiteirmeach 

 
 

FOIRGNIMH, TREALAMH/ÁISEANNA AGUS 
TIONSCAL:  

                 

Foirgnimh, trealamh/áiseanna bardais 44076  52651             96727 

Foirgnimh, trealamh/áiseanna (neamh-bhardais) treasacha 1256881  679035  579392           2515308 

Foirgnimh chónaithe  929643 54920 3489702  1395817        12000 100 50 5882232 

Soilsiú poiblí bardais  21171               21171 

Tionscail (gan tionscail atá páirteach sa scéim trádála um 
Astuithe an AE- ETS san áireamh) 

867539 174552 819003  917935           2779029 

Fo-iomlán foirgnimh, trealamh/áiseanna agus tionscail 3119310 229472 5040391 0 2893144 0 0 0 0 0 0 0 12000 100 50 11294467 

 
IOMPAR:                 

Cabhlach bardais       38407 447         38854 

Iompar Poiblí   20459     314391 81742         416592 

Iompar príobháideach agus tráchtála         1626292 2487954     16551    4130797 

Fo-iomlán iompar  20459     1979090 2570143     16551    4586243 

Iomlán 3139769 229472 5040391 0 2893144 1979090 2570143 0 0 0  16551 12000 100 50 15880710 

 
Ceannach bardais de leictreachas glas deimhnithe  
 (má bhíonn) [MWh]: 

 

Gné astuithe CO2 le haghaidh ceannaigh  de 
leictreachas glas deimhnithe (don chur chuige LCA): 
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B. Astuithe COB. Astuithe COB. Astuithe COB. Astuithe CO2222    nó COnó COnó COnó CO2cóibhéiseach2cóibhéiseach2cóibhéiseach2cóibhéiseach     
 

Catagóir  Astuithe CO2222  [t] nó astuithe CO2cóibhéiseach [t] 2cóibhéiseach [t] 2cóibhéiseach [t] 2cóibhéiseach [t]  

 
Leictreachas Teas/Fuar 

Breosla Iontaise Fuinneamh In-Athnuaite Iomlá
n 

    
Gás nádúrth

 
Gás leachta 

 
Ola Teasa 

 
Díosal 

 
Gásailín 

 
Lignít 

 
G u a l 

 
Iontaise eile  

 
Ola planda

 
Bithbhreosla

 
Bithmhaiseile 

 
Teirmeach gréine 

 
Geoiteirmeach 

 
 

FOIRGNIMH, TREALAMH/ÁISEANNA AGUS 
TIONSCAL: 

                 

Foirgnimh, trealamh/áiseanna bardais 29178  10636             39814 

Foirgnimh, trealamh/áiseanna (neamh-bhardais) treasacha 832055  137165  161650           1130871 

Foirgnimh chónaithe 615424 14031 704920  389433           1723807 

Soilsiú poiblí bardais 14015               14015 

Tionscail (gan tionscail atá páirteach sa scéim trádála um 
Astuithe an AE- ETS san áireamh) 

574311 32241 165439  256104           1028094 

Fo-iomlán foirgnimh, trealamh/áiseanna agus tionscail 2064983 46272 1018160 0 807187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3936601 

 
IOMPAR:                 

Cabhlach bardais      10255 111         10366 

Iompar Poiblí  13544     83942 20354         117840 

Iompar príobháideach agus tráchtála        434220 619501         1053721 

Fo-iomlán iompar 13544     528417 639966         1181927 

 
EILE:                 

Bainistíocht dramhaíola                127963 

Bainistíocht fuíolluisce                 4000 

Sainigh anseo d'astuithe eile 
                

Iomlán 2078527 46272 1018159 0 807187 528417 639966 0 0 0 0 0 0 0 0 5250491 

 
Gnéithe astuithe CO2 comhfhreagracha in [t/MWh]  0.622 0.202 0.202  0.279 0.267 0.249         

Gné astuithe CO2 do leictreachas nár táirgeadh go 
háitiúil [t/MWh] 

0.622 
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C. C. C. C. Táirgeadh leictreachas áitiúil agus astuithe COTáirgeadh leictreachas áitiúil agus astuithe COTáirgeadh leictreachas áitiúil agus astuithe COTáirgeadh leictreachas áitiúil agus astuithe CO2222    comhfhreagracha comhfhreagracha comhfhreagracha comhfhreagracha  
 

Leictreachas a ghintear go háitiúil 
Gintear 
go háitiúil 

Ionchur iompróra fuinnimh [MWh] 

CO2 / CO2-eq  
Astuithe  

[ t ] 

COc2comhfhreagrach  
Gnéithe astuithe do  
Táirgeadh leictreachais in  
[ t  /  M W h ] 

(gan ionaid ETS san áireamh, agus na hionaid/aonaid go 

léir  >20MW) 

Leictreachas  

Breosla Iontaise 

G a l Dramhaíol Ola planda 
E i l e   
bithmhais  

E i l e 
in-athnuaite 

E i l e   

 
[MWh] Gás 

nádúrtha Gás leachta Ola Teasa Lignít G u a l 

Cumhacht ghaoithe 250              

Cumhacht hidrileictreach 1648              

Fótavoltach               

Teas agus cumhacht le chéile 149790 160989        238712   32520 0.22 

Eile 

Sainigh le do thoil____________ 

              

Iomlán 150688 160989        238712   32520 

 

D. Táirgeadh áitiúil teas/fuar (téamh/fuarú dúiche, CHPanna…) agus astuithe CO2 comhfhreagracha 

 

Teas/fuar a ghintear go háitiúil 
Gintear 
go háitiúil 

Ionchur iompróra fuinnimh [MWh] 

CO2 / CO2-eq  
Astuithe 

[ t ] 

COc2comhfhreagrach 
Gnéithe astuithe do 
Táirgeadh leictreachais in  
[ t  /  M W h ] 

 

Teas/Fuar 
Breosla Iontaise 

G a l 
Dramhaío

Ola planda 
E i l e   
bithmhais  

E i l e 
in-athnuaite 

E i l e   

 
[MWh] Gás 

nádúrtha Gás leachta Ola Teasa Lignít G u a l 

Teas agus cumhacht le chéile 218970 238712       50971   48220 0.22 

Ionad/ionaid téimh dúiche 54920 53420  11810        12819 0.23 

Eile 

Sainigh le do thoil____________ 

             

Iomlán 273890 292132 0 11810 0 0 
 
 

0 0 0 0 61039 
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Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana 

1 Teideal de do Phlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana 

• Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana do Bhaile Átha Cliath, 2010 -2010 
 
Dáta a faomhadh é go foirmiúil 
 

• 6 Nollaig 2010 
 
Údarás a d'fhaomh an plean 
 

• Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
 

2 Tréimhse  
Ó 

• 2010 
 

Go 
• 2020 
 

 

3 Príomhghnéithe de do Phlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana 
 Achoimre 
 

 
Earnálacha 
 

 
Tag. 
Cód 

 
Sprioc Laghduithe CO 2 
(t  CO2 in 2020) 

Foirgnimh Trealamh/Áiseanna agus Tionscail B 616000 

Iompar T 369000 

Táirgeadh Fuinnimh Áitiúil EP 1000 

Téamh/Fuarú Dúiche Áitiúil, CHPanna DH 47000 

Pleanáil d'Úsáid Talún P 156000 

Soláthar Poiblí de Tháirgí agus Seirbhísí PP 0 

Ag obair le Saoránaigh agus Páirtithe Leasmhara C 0 

Earnálacha Eile  OS 0 

Iomlán  1189000 

*Nota Níl na laghduithe san fhactóir astuithe leictreachas náisiúnta san áireamh sa sprioc Laghduithe CO2   
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Foirgnimh Trealamh/Áiseanna 
agus Tionscail (B) 

Príomhghníomhartha (B) Duine/Roinn Fhreagrach Am 
Tosaigh/Deiridh 
den Chur i 
bhFeidhm 

Stádas  
Críochnaith
e 
Ar bun 
Pleanáilte 

 
Foirgnimh, trealamh/áiseanna 
bardais 

 
B1.1 - Feachtas Casadh As 
B1.2 - Teastais Fuinnimh Taispeána 
B1.3 - Stáisiún Dóiteáin Cill Bharróg- Píolóta 
Inbhuanaitheachta 
B1.4  -  Uasghrádú fuinnimh ar Oifigí Sibhialta 
B1.5 - Bunachar Sonraí Fuinnimh Lárnaithe 
B1.6 - Athchóiriú ar Theach an Ardmhéara 
B1.7 – Áis spórt Pháirc Fhionnradhairc 

 
Suzanne Morgan, Codema 
Cormac O’Brien, Codema 
Roinn Dóiteáin, CCBÁC 
Seirbhísí Corparáideacha, 
CCBÁC 
Declan McCormac, Codema 
Ailtirí na Cathrach, CCBÁC 
Ailtirí na Cathrach 

 
2009-2010 
2009-2020 
2009-2012 
2009-2012 
2009-2010 
2010-2012 
2011-2012 

 
C 
O 
C 
O 
C 
P 
O 

 
Foirgnimh, Trealamh/Áiseanna 
(neamh-bhardais) Treasacha 

 
B2.1 – Straitéis um éileamh do theas in-athnuaite 
B2.2 – Straitéis um tithíochta ísealfuinnimh in-
athnuaite 
B2.3 – Éascú d'fhoirgnimh nua gan aon charbón 

 
Codema & CCBÁC 
Codema & CCBÁC 
Codema & CCBÁC 

 
2016-2020 
2016-2020 
2016-2020 

 

 
P 
P 
P 

 
Foirgnimh chónaithe 

 
B3.1 – Tionscadal um Pobal Cliste ó thaobh 
Fuinnimh de  
B3.2 – Plean Gníomhaíochta um Tithíocht 
Shóisialta 
B3.3 – Iarfheistiú fuinnimh de thithíocht shóisialta 
fholamh 
B3.4 – Uas-shainiú RFF do thithíocht ar Léas nua  
B3.5 – Teach na Todhchaí , Bóthar Bhun Raite  
B3.5 – Teach na Todhchaí , Sráid Eabhrac 
B3.7 – Athnuachan Bhaile Munna, Céim 4 
B3.8 – Uasghrádú fuinnimh, Chúirt Glover 
B3.9 – Scéim Tí Éighníomhaigh, Tionscadal Píolóta 

 
Joe Hayden, Codema 
Joe Hayden, Codema/ Roinn 
Tithíochta CCBÁC 
Roinn Tithíochta CCBÁC  
Roinn Tithíochta CCBÁC 
Edel Giltenane, Codema/ 
Roinn Tithíochta, CCBÁC  
Edel Giltenane, Codema/ 
Roinn Tithíochta, CCBÁC 
BRL/CCBÁC 
Ailtirí na Cathrach, CCBÁC 
Ailtirí na Cathrach, CCBÁC 

 
2009-2012 
2009-2010 

 
2009-2020 
2009-2010 
2008-2009 

 
2007-2009 

 
2009-2012 
2009-2012 
2010-2014 

 
O 
O 
 

O 
O 
C 
 

C 
 

O 
P 
P 

 
Soilsiú Poiblí Bardais 

 
B4.1 – Éifeachtacht Fuinnimh soilsiú poiblí 
 

 
Roinn Innealtóireachta, 
CCBÁC 

 
2011-2014 

 
P 

 
Tionscail 
 

 
B5.1 – Tionscadal um Nuálaíocht Ghlas 

 
Joe Hayden, 
Codema/INTERREG IVB NWE 

 
2010-2013 

 
O 

 
Eile 
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Iompar Príomhghníomhartha (T) Duine/Roinn Fhreagrach Am 
Tosaigh/Deiridh 
den Chur i 
bhFeidhm 

Stádas  
Críochnaith
e 
Ar bun 
Pleanáilte 

 
Cabhlach Bardais 

 
T1.1 – Feachtas um Éicithiomána 
 

 
Suzanne Morgan, Codema 
 

 
2009-2010 

 

 
O 
 

 
Iompar Poiblí  

 
T2.1 – Cíós Rothair Bhaile Átha Cliath 
T2.2 – Pleananna Taistil go dtí an tIonad Oibre 
T2.3 – Uasghrádú ar shlí rothair 
T2.4 – Oifigeach Rothaíochta 
T2.5 – Meitreo Thuaidh go dtí Aerfort Bhaile Átha 
Cliath & Sord 
T2.6 – Meitreo Thiar Fhithiseach  
T2.7 – LUAS Líne A1 – Síneadh Iarthar na 
Cathrach  
T2.8 – LUAS Líne B1 – Áth an Ghainnimh go Coill 
na Silíní 
T2.8 – LUAS Líne B1 – Coill na Silíní go Bré 
T2.10 – LUAS Líne BX-Líne 2 go Acomhal na Life 
T2.11 – LUAS Líne C1 – Síneadh CHeantar na 
nDugaí 
T2.12 – LUAS Líne F go Leamhcán 
T2.13 – Idirnascaire DART faoin talamh 
 

 
JCDecaux/CCBÁC 
Emma Collins, 
Codema/CCBÁC 
OPW/CCBÁC 
CCBÁC 
Iompar 21/RPA 
Iompar 21/RPA 
Iompar 21/RPA 
Iompar 21/RPA 
Iompar 21/RPA 
Iompar 21/RPA 
Iompar 21/RPA 
Iompar 21/RPA 
Iompar 21/RPA 

 
2009-2020 
2009-2020 
2010-2020 
2008-2020 
2010-2014 

- 
2009-2011 
2008-2010 

- 
- 

2008-2009 
- 

2011-2015 

 
O 
O 
P 
O 
P 
P 
O 
C 
P 
P 
C 
P 
P 

 
Iompar Príobháideach agus 
Tráchtála 

 
T3.1 – Ríomhthairiscint ghlas: Infreastruchtúr 
luchtaithe EV   
 

 
Suzanne Morgan, Codema/ 
Údaráis Áitiúla Bhaile Átha 
Cliath/BSL/FP7 
 

 
2010-2020 

 

 
O 
 

 
Eile 
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Táirgeadh Leictreachais Áitiúil Príomhghníomhartha (EP) Duine/Roinn Fhreagrach Am 
Tosaigh/Deiridh 
den Chur i 
bhFeidhm 

Stádas  
Críochnaith
e 
Ar bun 
Pleanáilte 

 
Hidrileictreach 

 
EP1.1 – Tuirbín (90 kW) ag Oibreacha Uisce an 
Tóchair 
 

 
Roinn Innealtóireachta, DCC 
 

 
2007-2009 

 

 
C 
 

 
Feirmeacha Gaoithe 

 
EP2.1 – 5X50kW Tuirbíní gaoithe, Páirc Uí 
Choileáin  
 

 
Roinn na bPáirceanna, 
CCBÁC 
 

 
2007-2009 

 

 
C 
 

 
PVanna 

 
EP3.1 – Tionscadal Emerald, An Baile Munna  
 

 
Solearth/CLUID 
 

 
2009-2011 

 

 
O 
 

 
CHPanna 
 

 
 

 
 

  

 
Eile 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Téamh/Fuarú Dúiche Áitiúil, 
CHPanna 

Príomhghníomhartha (DH) Duine/Roinn Fhreagrach Am 
Tosaigh/Deiridh 
den Chur i 
bhFeidhm 

Stádas  
Críochnaith
e 
Ar bun 
Pleanáilte 

 
CHPanna 
 

    

 
Ionad Téimh Dúiche 

 
DH2.1 – Scéim Téimh Dúiche Bhaile Átha Cliath 
 

 
Roinn Innealtóireachta, 
CCBÁC 
 

 
2011-2013 

 

 
P 
 

 
Eile 
 

 
DH3.1 –Síneadh d'Ionad Cóireála Fuíolluisce an 
Phoill Bhig  

 
Roinn Innealtóireachta, 
CCBÁC 
 

 
2011-2014 

 
P 
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Pleanáil d'Úsáid Talún Príomhghníomhartha (P) Duine/Roinn Fhreagrach Am 
Tosaigh/Deiridh 
den Chur i 
bhFeidhm 

Stádas  
Críochnaith
e 
Ar bun 
Pleanáilte 

 
Pleanáil Uirbeach Straitéiseach  

 
P1.1 – Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath 
2011-2016  
 

 
Roinn Phleanála, CCBÁC 
 

 
2011-2016 

 

 
P 
 

 
Beartas Iompair/Gluaiseachta 
 

    

 
Caighdeáin d'Athchóiriú & 
Forbairt Nua 
 

 
P2.1 – Athrú 22, Plean Forbartha Chathair Bhaile 
Átha Cliath 2006-2010  
 

 
Codema/Roinn Phleanála, 
CCBÁC 
 

 
2007-2010 

 

 
C 
 

 
Eile 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Soláthar Poiblí de Tháirgí agus 
Seirbhísí 

Príomhghníomhartha (PP) Duine/Roinn Fhreagrach Am 
Tosaigh/Deiridh 
den Chur i 
bhFeidhm 

Stádas  
Críochnaith
e 
Ar bun 
Pleanáilte 

 
Caighdeáin/Ceanglais um 
Éifeachtacht Fuinnimh 
 

    

 
Caighdeáin/Ceanglais um 
Fhuinneamh In-athnuaite 
 

    

 
Eile 
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Ag obair le Saoránaigh agus 
Páirtithe Leasmhara 

Príomhghníomhartha (C) Duine/Roinn Fhreagrach Am 
Tosaigh/Deiridh 
den Chur i 
bhFeidhm 

Stádas  
Críochnaith
e 
Ar bun 
Pleanáilte 

 
Seirbhísí Comhairleoireachta 
 

    

 
Tacaíochtaí agus Deontais 
Airgeadais 
 

    

 
Múscailt Feasachta agus 
Líonrú Áitiúil  
 

 
C3.1 – Laethanta Fuinnimh 

 
Suzanne Morgan, Codema 

 
2010-2014 

 
P 

 
Oiliúint agus Oideachas 
 

 
C4.1 – Tionscadal um Oifig Inbhuanaithe 
 

 
Declan McCormac, Codema 
 

 
2008-2010 

 
O 

 
Eile 
 

 
 

   

 

Earnálacha Eile Príomhghníomhartha (OS) Duine/Roinn Fhreagrach Am 
Tosaigh/Deiridh 
den Chur i 
bhFeidhm 

Stádas  
Críochnaith
e 
Ar bun 
Pleanáilte 

 
Eile 
 

 
OS1.1 –Cathracha Níos Cliste 

 
Gerry Wardell, 
Codema/Údaráis Áitiúla Bhaile 
Átha Cliath/IBM 
 

 
2010-2012 

 
O 
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Aguisín II: Baint le Pleananna Eile 
Réamhrá 
Tá an SEAP laistigh den grádlathas de bheartais phleanála Eorpach, náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Le linn ullmhú 
an SEAP, aithníodh agus cuireadh i gcuntas roinnt pleananna, beartas, clár agus Treoracha ag leibhéal Eorpach, 
náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Sa liosta thíos leagtar amach na príomhphleananna, beartais, cláir agus Treoracha a 
aithníodh agus tugtar achoimre ghearr ar a bpríomhchuspóirí 

Leibhéal an AE 

� Treoir SEA an AE (2001/42/CE):  Faoin Treoir SEA tá SEA riachtanach don SEAP Ní mór don SEAP 
cosaint chomhshaoil agus comhtháthú an phlean a chur i gcuntas isteach i bpleanáil inbhuanaithe na tíre 
san iomlán. 

� Prótacal Kyoto:  Is í aidim an chuspóra ná tionchar athrú aeráide a mhaolú agus astuithe domhanda de 
GHGanna a laghdú. I bhfoirmiú an SEAP tugtar aird ar chuspóirí agus spriocanna Kyoto agus tá sé mar 
aidhm aige astuithe gás ceaptha teas a laghdú ó bhainistíocht forbartha cónaithe, iompair agus tráchtála. 
Meastar go laghdaítear astuithe GHG foriomlána trí fhuinneamh a ghabháil ó acmhainní nádúrtha. 

� Treoir an AE (96/62/CE) (Treoir maidir le Cáilíocht  an Aeir): Is é an cuspóir ná cáilíocht an aeir a 
fheabhsú trí leibhéal truailleán áirithe a rialú agus monatóireacht a dhéanamh ar a dtiúchán. 

� Treoir an AE maidir le Tuilte (2007/60/CE):  Tá sé mar aidhm aici an riosca tuilte do shláinte daonna, don 
chomhshaol, d'oidhreacht chultúrtha agus do ghníomhaíocht eacnamaíoch a laghdú agus a bhainistiú. 

� Treoir an AE maidir le Gnáthóga (92/43/CE):  Tugtar cosaint do os cionn 1000 ainmhí agus speiceas 
planda agus do os cionn 200 'cinéal gnáthóige' a bhfuil tábhacht Eorpach a bhaint leo. 

� Cúnant na Méaraí:  Dhaingnigh Baile Átha Cliath an cúnant ar 25 Márta 2009. Shínigh 1200 cathair 
Eorpach dul thar spriocanna 2020 an AE chun laghdú de 20% a bhaint amach in astuithe CO2. 

� Treoir maidir le Seirbhísí Fuinnimh (2006/32/CE) ar éifeachtúlacht fuinnimh úsáide deirish agus 
seirbhísí fuinnimh. 

� Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite   (2009/28/EC) ar an‘cur chun cinn d'úsáid fuinnimh ó fhoinsí in-
athnuaite (2009/28/CE) 

� Tionscadal IEE Minus 3%:  Tá CCBÁC i bpáirtíocht le Codema ag glacadh páirte sa tionscadal le 6 
chathair Eorpacha eile agus lena gcomhairleoirí fuinnimh gaolmhara chun gníomhartha a chur le chéile 
d'fhonn éifeachtacht fuinnimh a mhéadú le 3% in aghaidh na bliana ar feadh trí bliana. 

� Teoir maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh (20 02/91/CE): Sa Treoir, tá teastas feidhmíocht 
fuinnimh riachtanach do gach foirgneamh a thógar nó atá ar cíos. Tá teastas fuinnimh taispeána (DEC) ag 
teastáil d'fhoirgnimh phoiblí maidir lena bhfeidhmíocht fuinnimh. 

Leibhéal Náisiúnta 

� Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide 2007-2012: Sa straitéis leagtar amach bearta, lena bhféadfaidh 
Éire a gealltanais a bhaint amach faoin bPrótacal Kyoto agus faoina gealltanas gaolmhara leis an AE. 

� Straitéis Spásúil Náisiúnta:  Creat pleanála náisiúnta de 20 bliain chun forbairt níos cothromaí, níos 
sóisialta, níos eacnamaíche agus níos fisicí a bhaint amach ar fud na hÉireann ar na Tairseacha agus 
Moil. 

� Plean Forbartha Náisiúnta 2007-2013: Plean infrastruchtúir infheistíochta de luach€184 milliún chun tír 
shaibhir a chruthú do mhuintir na hÉireann.  

� Iompar 21 Creat infheistíochta caipitiúil de luach €34 billiún faoin NDP chun díriú ar riaráistí infheistíochta 
atá thart agus leanúint le fás san éileamh iompair. 

� Plean Bithéagsúlachta Náisiúnta, 2002, athbhreithni ú 2005 ina dhiaidh sin agus dréachtphlean 2008 
– 2012 a cuireadh faoi bhráíd an Rialtais sa samhra dh 2009:  Is é an cuspóir ná caomhnú agus úsáid 
inbhuanaithe de bhithéagsúlacht a chur chun cinn. 

� Plean Gníomhaíochta um Éifeachtacht Fuinnimh Náisiú nta 2009-2020 (NEEAP):  Leagtar amach 
gníomhartha an Rialtais chun coigiltí éifeachtachta fuinnimh a bhaint amach ó éifeachtúlacht mhéadaithe . 
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� Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhuinneamh In-athn uaite (NREAP ) leagtar amach cur chuige 
stráitéiseach agus bearta nithiúla chun sprioc na hÉireann de 16% faoin Treoir 2009/28/CE a 
sheachadadh. 

� Forbairt Chónaithe Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeac ha - Treoirlínte d'Údaráis Phleanála 2008:  Is é 
an cuspóir ná forbairt inbhuanaithe d'ardchaighdeán a tháirgeadh lena n-áirítear comhtháthú na 
scoileanna, áiseanna pobail, fostaíocht, iompar agus conláistí i mbealach tráthúil agus éifeachtach ó 
thaobh costais de. 

� Eangach 25  Straitéis maidir le heangach leictreach na hÉireann a fhorbairt le haghaidh todhchaí iomaíoch 
agus inbhuanaithe.  

Leibhéal Réigiúnach 

� Athbhreithniú ar Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha 2 004 – 2016 agus ullmhú de na Treoirlínte 
Pleanála Réigiúnacha nua do Mhórcheantar Bhaile Áth a Cliath 2010 – 2022 (dréacht):  Is í an aidhm 
ná fás GDA na todhchaí ar feadh an meántéarma agus an fádtéarma a dhíriú ar phleanáil inbhuanaithe 
agus trí chosaint d'áiteanna tábhachtacha nó atá íogair ó thaobh an chomhshaoil de.  

� Straitéis DTO 2000 – 2016 Ardán d'Athrú:  Straitéis iompair ilmhódúil chomhtháite don GDA 

� Fís 2030, DTO (fós le foilsiú):  Réimsí inrochtaineachta a aithint laistigh de Réigiún Bhaile Átha Cliath 
agus na háiteanna is cuí don diansaothrú. 

� Staidéar Bainistíochta agus Measúnú Riosca Tuilte d e Dhobharcheantar an Dothra:  Scrúdú ar 
dhobharcheantar an Dothra. 

� Staidéar Bainistíochta agus Measúnú Riosca Tuilte d 'Fhine Gall agus Oirthear an Mhí FEMFRAM): 
Plean bainistíochta riosca tuilte.  

Leibhéal Chathair Bhaile Átha Cliath 

� Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta do Chomhairle C hathair Bhaile Átha Cliath 2008:  Is é an 
aidhm ná cuspóirí an Phlean Forbartha a bhaint amach a bhaineann le cáilíocht an tsaoil, spásanna glasa, 
soláthar conláiste, forbairt phleanála agus cosaint na hoidhreachta nádúrtha sa chathair chomh maith le 
hobair i dtreo sprice an domhain “baint amach faoi 2010 de laghdú suntasach sa chaillteanas reatha de 
bhithéagsúlacht bhitheolaíoch”. 

� Treoirlínte Glasa na Cathrach - Comhairle do Chosai nt agus Feabhas Bithéagsúlachta i bhForbairtí 
Uirbeacha le Ard- Dlús nó Dlús Meánach 2008:  Cuirtear treoir phraiticiúil a fáil do bheartaitheoirí agus 
d'fhorbróirí maidir le conas bithéagsúlacht a chomhtháthú i bhforbairtí nua, go háirithe forbairt tithíochta le 
ard-dlús nó dlús meánach i gceantair uirbeacha. 

� Straitéis um Athrú Aeráide do Chathair Bhaile Átha Cliath 2008 – 2012:  Dírítear ar an leanúínt le cur i 
bhfeidhm raon bearta i bpríómhréimsí ina bhfuil cur chuige den scoth agus lena n-áirítear spriocanna i 
bhfuinneamh, pleanáil, iompar, bainistíocht dramhaíola. 

� Dréacht-Phlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliat h 2011-2017: Sa Dréacht-Phlean Forbartha 
leagtar amach an straitéis phleanála agus an creat chun forbairt todhchaí na cathrach a stiúradh, lena n-
áirítear creat spásúil lena dtugtar le chéile an chathair trí dhiansaothrú úsáide talún agus comhtháthú na n-
infreastruchtúr iompair. Bhí an dréacht SEAP mar chuid den phróiseas seo. 
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