
 

 

 
Környezet- és energiastratégia 

Alsó-Ausztria 
 
Stratégiai dokumentumok 
Éghajlatprogram 2009-2012  
1. cél: A fűtőenergia iránti igény csökkentése az új építésű lakásokban és a meglévő 
épületállományban 
2. cél: A háztartások fűtőenergia-felhasználásának csökkentése a szanálatlan épületállományban a 

fogyasztói magatartás megváltoztatása útján 
3. cél: A megújuló energiahordozók 3%-os növelése éves szinten 
4. cél: Az energiafogyasztás stabilizálása 2009-től 
5. cél: A motorizált egyéni közlekedés csökkentése évi 1%-kal 
6. cél: A fosszilis hajtóanyagok csökkentése évi 1%-kal 
7. cél: A mező- és erdőgazdálkodási területek szénlekötő hatásának javítása 
8. cél: A megújuló nyersanyagok fenntartható termelésének növelése és ezek éghajlati tekintetben 

releváns hasznosítása 
9. cél: A metánkibocsátás csökkentése 
10. cél: A nyersanyag-felhasználás csökkentése Alsó-Ausztria gazdaságában és a hulladékkeletkezés 

megelőzése az anyagkezelési pályák optimalizálása révén 
11. cél: Felelősségtudatos fogyasztás és fenntartható gazdálkodás Alsó-Ausztriában 
12. cél: Globális partnerségek erősítése EGYETLEN világunk érdekében 
 
Alsó-Ausztria energiastratégiája 
Címszó: „energiafordulat“: 

￭ az áramszükséglet 100%-ának fedezése megújuló energiából 2015-ig 
￭ a teljes energetikai végfogyasztás 50%-ának fedezése megújuló energiából 2020-ig 

 
A jövő energiastratégiai témái: 

￭ tudatos energiakezelés 
￭ áramfogyasztás csökkentése 
￭ fűtőenergia-felhasználás csökkentése 
￭ alternatív meghajtások növelése a gépjárművekben (elektromos, CNG: compressed natural gas 

- sűrített földgáz, bioetanol, …) 
￭ a kerékpárosok arányának növelése 

 komfortveszteség nélkül 
 
Erősségek 
Alsó-Ausztria éllovas ezeken a területeken: 

￭ Biomassza alapú kishálózati hőellátás: 539 létesítmény 
￭ Kisvízerőművek: kb. 500 létesítmény 
￭ Megújuló energiából nyert áram: 91,5 % 

 
Regionális programok és eszközök: 

￭ Támogatott energiakoncepciók régiók (LEADER) és települések számára 
￭ Támogatott, illetve ingyenes energia-tanácsadás magánszemélyek, települések és gazdálkodók 

számára 
￭ Közönségkapcsolati munka 

 
Kapcsolattartó 
Az Alsó-ausztriai Tartományi Kormány hivatala, energiagazdálkodási iroda 
 
További információk: www.noel.gv.at   



 

 

 
Környezet- és energiastratégia 

Bécs 
 
Stratégiai dokumentumok 

￭ Városi energiahatékonysági program (SEP) 2006 óta 
￭ 2. éghajlatvédelmi program (KliP2) 2010 óta 
￭ Ellátás-biztonsági terv: kidolgozás alatt 
￭ Renewable Action Plan Vienna (RAP_Vie): kidolgozás alatt. 

 
A bécsi energiapolitika sarokkövei 

￭ gazdaságosság 
￭ energiahatékonyság 
￭ ellátási biztonság  
￭ környezeti összeférhetőség  
￭ szociális igazságosság  

 
Célok 

￭ Bécs energiaellátásának biztosítása - ellátás-biztonsági terv 
￭ Az üvegházhatású gázkibocsátás 21%-os csökkenése 2020-ig (bázisév 1990) - KliP2 
￭ Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése évi 4,5 millió tonnával - KliP2 
￭ Energiafogyasztás növekedésének csillapítása +7%-ra 2015-ig – SEP 
￭ Megújuló energiahordozók szorgalmazása – RAP_Vie 

 
A jövő témái a kormánymegállapodásban 

￭ Hatékony energiahasznosítás 
￭ Energiahatékonyság javítása 
￭ Távfűtés és távhűtés kiépítése / hálózatsűrűség növelése 
￭ Energetikai végfogyasztás csökkentése 
￭ Megújuló energiahordozók szorgalmazása  

 
Erősségek 
Polgárok résztulajdonára épülő modell a fotovoltaikus erőművek esetében  
„smart city“ kezdeményezés 
 
A támogatás súlypontjai 
Megújuló energiát termelő létesítmények, különösen fotovoltaikus és naphőerőművek révén  
 
Kapcsolattartók 
Bécs város magisztrátusa – környezetvédelmi osztály (MA 22) 
Bécs város magisztrátusa – energiatervezési osztály (MA 20) 
Bécs város, magisztrátusi igazgatóság (MD) - éghajlatvédelmi koordináció 
Bécs város, magisztrátusi igazgatóság (MD) - stratégiai energiaügyek 
 
 
További Információk: www.wien.gv.at 
 
  



 

 

 
Környezet- és energiastratégia 

Burgenland 
 
Stratégiai dokumentumok 
Burgenland éghajlatvédelmi programja 2009 
A 2004 és 2008 között meghozott intézkedések dokumentációja és értékelése:  

￭ Lakásszektor → CO2-megtakarítás mintegy 26.100 tonna/év 
￭ Hulladékgazdálkodás → enyhe növekedés 2004 és 2008 között kb. 31,7-ről 33,2 

tonnára, mérés és elemzés  
￭ Hulladékerjedési gáz kb. 80% 
￭ Közlekedés → a járművek számának növekedése ellenére a CO2 kibocsátása 2004 és 

2008 között kb. változatlan maradt a javuló motortechnológiának köszönhetően 
￭ Mezőgazdaság → ökogazdálkodásban megművelt területek 2004 és 2008 között: 

+8.323 ha, megtakarítás: CO2 ekviv. 1800 tonna/év;  
 Ajánlások a jövőbeli intézkedésekre nézve 

 
Burgenland tartományi energiakoncepciója 2012 (kidolgozás alatt; tervezett befejezés 2012)  

 A „Pannonia” energiastratégia kifejlesztése: ESPAN-projekt 
 Energiakoncepciók kifejlesztése települések számára: EKKO-projekt 

 
Célok 

￭ Hosszú távú energiaegyensúly  
￭ Az áram 100%-a származzék megújuló energiából 2013-tól 

 
Erősségek 

￭ Nagyon jó telephely szélparkok számára 
￭ Biomassza (vidéki régiók magas aránya) 
￭ Decentralizált energiatermelés egy vagy több település vagy háztartás számára közepes 

nagyságú és kisméretű létesítményekben) 
 
Támogatási súlypontok 

￭ A tartományi kormány lakásépítési támogatása magánszemélyek számára 
￭ Alternatív energetikai berendezések (napkollektorok, biomassza-fűtés stb.) támogatása; 

Magánszemélyek számára a Burgenlandi Energiaügynökség lebonyolításában  
￭ Támogatás cégek számára KPC kommunális hitel révén 

 
Kapcsolattartók 
BEA – Burgenlandi Energiaügynökség  
TOB – Burgenlandi Technológiai Offenzíva 
 
További információk:  
http://www.eabgld.at/ 
http://www.tobgld.at/ 
 
  



 

 

 
Környezet- és energiastratégia 

Stájerország 
 
Stratégiai dokumentumok: 
Energiastratégia 2025 (Energiaterv 2005–2015 összefoglalása, szociális partnerek energiastratégiája 
2020, impuls styria: energie és fehér – zöld út), intézkedési területek: energiahatékonyság, megújuló 
energiák, távfűtés és kapcsolt energiatermelés, energiainfrastruktúra, kutatás és képzés 
 
Stájerországi éghajlatvédelmi terv, területei: épületek, mobilitás, mező- és erdőgazdálkodás, termelés, 
energiaszolgáltatás, éghajlati adottságok 

 
Regionális tanácsadó intézmények és eszközök: 
Kommunikáció, tájékoztatás, tanácsadás:  

• Éghajlatvédelmi kampányok 
• Stájerországi Éghajlatvédelmi Csúcs 2011/12 
• Oktatási kínálat szélesítése 
• Éghajlatvédelmi Tanács 
• Információs platform 

Tanulmányok és Alapadatok: 
Hulladékhő-kataszter, biomassza-potenciál tanulmány, szaktanulmányok és egyéneknek adott 
megbízások, éghajlatvédelmi terv monitorozása, éghajlati és energiaadatok kezelése 
Koordináció és egyeztetés 

• A "klimark" tartományi szintű projekt  
• Az építéspolitikai irányelvekkel való összehangolás, térségtervezés valamint a „LifeCycle” 

[élettartam] - költségek figyelembevétele a projektek tervezése és pályáztatása során  
• Beszerzési eljárás 
• A fenntartható forrásgazdálkodás szabályainak megalapozása  
• Intézményszervezés és információ / tanácsadás a területhasznosítás és talajművelés 

tekintetében 
 

Energiapolitikai / éghajlatvédelmi célok: 
• Alapforgatókönyv: -16% üvegházhatású gázkibocsátás 2020-ig; -28% üvegházhatású gáz-

kibocsátás 2030-ig 
• Innovációs forgatókönyv: -33% üvegházhatású gázkibocsátás 2020-ig; -49% üvegházhatású 

gázkibocsátás 2030-ig 
 
Támogatási súlypontok 

• Hőgazdálkodási szanálás - akcióprogram 
• Támogatás szélesítése a naphő, valamint a fotovoltaikus területeken 
• Biomassza-támogatás 
• Naphő-létesítmények bevonása a folyamathő-szolgáltatásba az indító támogatás keretében  
• Akció a régi létesítmények felújításnak támogatására  
• Újfajta mobilitás propagálása  
• További projektek támogatása egyeztetve az Energiastratégia 2025 programmal, valamint a 

környezeti és közlekedési tárcával (például.: mobilitási hét, autómentes nap,...) 
 

 
Kapcsolattartó 
Stájerországi Tartományi Kormány hivatala, 17A szakosztály - éghajlatvédelmi koordináció  
 
További információk: www.klimaschutz.steiermark.at 


