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1. Achoimre Fheidhmeach

Is í seo an cúigiú tuarascáil bhliantúil maidir leis an 
bhfeidhmíocht éifeachtúlachta fuinnimh i measc comhlachtaí 
poiblí in Éirinn. Baineann an tuarascáil le gealltanais na hÉireann 
don Aontas Eorpach agus lena gealltanais náisiúnta agus 
leis na mórspriocanna athrú aeráide atá le baint amach aici, 
áit ar gá do gach comhlacht poiblí (mar atá sainmhínithe 
in I.R. Uimh. 426 de 20141)  in Éirinn feabhas 33% a bhaint 
amach ina n-éifeachtúlacht fuinnimh faoin mbliain 2020.

Tá éifeachtúlacht fuinnimh ina tosaíocht náisiúnta go fóill agus 
tá ról ríthábhachtach le himirt aici in Éirinn a chumasú a cuspóirí 
náisiúnta agus idirnáisiúnta a chomhlíonadh agus a spriocanna 
um athrú aeráide a laghdú a bhaint amach. Tosca eile taobh 
thiar den obair náisiúnta ar éifeachtúlacht fuinnimh is ea an 
gá atá ann le slándáil ár soláthair fuinnimh a fheabhsú agus le 
déileáil le costais fuinnimh a bhíonn ag luainiú. Is sa doiciméad 
Éire ag dul i dtreo an Fhuinnimh Ísealcharbóin, an páipéar bán 
ar fhuinneamh a foilsíodh sa bhliain 2015, a leagtar amach an 
comhthéacs beartais foriomlán náisiúnta. Leagtar béim ann 
freisin ar an dóigh a mbeidh éifeachtúlacht fuinnimh mar chuid 
dhílis den trasdul chuig córas fuinnimh ghlain ísealcharbóin 
faoin mbliain 2050. Léirítear an tábhacht straitéiseach a 
bhaineann le héifeachtúlacht fuinnimh san earnáil phoiblí go 
soiléir i gceathrú Plean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann um 
Éifeachtúlacht Fuinnimh (Aibreán 2017) agus sa chéad Phlean 
Náisiúnta Maolaithe (Iúil 2017). Is gné lárnach í freisin den chéad 
Straitéis um Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Phoiblí, rud a 
d’fhoilsigh an Rialtas i mí Eanáir 2017. Tugtar sa tuarascáil seo an 
bonn fianaise atá mar bhonn agus mar thaca ag an straitéis sin.

Ceanglaítear ar chomhlachtaí poiblí sonraí bliantúla 
éifeachtúlachta fuinnimh a thuairisciú d’Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann (SEAI), a bhainistíonn an próiseas 
tuairiscithe thar ceann na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe 
ar son na hAeráide agus Comhshaoil (an Roinn)2. Is leathan 
atá an sainmhíniú ar ‘chomhlachtaí poiblí’ in Éirinn agus 
áirítear iad seo a leanas leis: an státseirbhís, údaráis áitiúla, 
comhlachtaí neamhthráchtála stáit/gníomhaireachtaí 
stáit, comhlachtaí tráchtála stáit, agus eagraíochtaí sna 
hearnálacha sláinte, ceartais, cosanta agus oideachais.

Tá an córas náisiúnta ar líne um monatóireacht agus tuairisciú 
fuinnimh arna bhunú ag SEAI agus ag an Roinn in úsáid ag 
thart ar 94% de na comhlachtaí poiblí uile anois. Tá sé in úsáid 
ag 58% de na scoileanna uile freisin. Soláthraítear leis an gcóras 
monatóireachta agus tuairiscithe taifead tábhachtach ar an 
dóigh ar fheidhmigh an earnáil phoiblí sa bhliain 2017.

Léirítear sna sonraí don bhliain 2017 gur bhain na gnóthachain 
fhoriomlána éifeachtúlachta fuinnimh san earnáil phoiblí 
24% amach, rud ar mhéadú ar choigiltí é tar éis na buaice 
a sroicheadh an bhliain seo caite. Ní féidir na mionsonraí 
atá sa tuarascáil seo don bhliain 2017 a chur i gcomparáid 
ar bhonn iontamhla leis na sonraí don blianta roimhe seo, 
áfach, mar go dtagann athrú gach bliain ar an líon foriomlán 
comhlachtaí poiblí agus scoileanna a thuairiscíonn.

• Don bhliain 2017, iarradh ar 351 chomhlacht phoiblí sonraí 
a thuairisciú do SEAI. Chuir 3313 cinn díobh tuarascálacha 
iomlána isteach roimh an spriocdháta le haghaidh tuairisciú.

• Ina theannta sin, iarradh ar 3,696 scoil neamhspleácha 
sonraí a thuairisciú. Chuir 2,2794 cheann díobh tuarascálacha 
iomlána isteach ina dhiaidh sin.

1 Leagtar an sainmhíniú ar “comhlacht poiblí” amach i Rialachán 4 de I.R. Uimh. 426 de 2014.
2 Is faoi Rialachán 5(4) de I.R. Uimh. 426 de 2014 a cheanglaítear ar chomhlachtaí poiblí in Éirinn a dtomhaltas fuinnimh a thuairisciú. Bíonn an líon comhlachtaí poiblí a gceanglaítear orthu tuairisciú faoi réir athrú gach 

bliain de bharr athruithe eagraíochta a dhéantar de réir bheartas agus reachtaíocht an rialtais.
3 Cé go ndearna 342 gcomhlacht phoiblí iarracht tuarascálacha a chur isteach, ba neamhiomlán a bhí na sonraí do dhá cheann de na comhlachtaí sin. Mar sin, níl sonraí an dá chomhlacht sin ar áireamh sa tuarascáil seo.
4 Cé go ndearna 179 scoil eile iarracht tuarascálacha a chur isteach, ba neamhiomlán a bhí a gcuid sonraí. Mar sin, níl sonraí na scoileanna sin ar áireamh sa tuarascáil seo.
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Cuimsítear sa tuarascáil seo anailís ar na sonraí a chuir 
na heagraíochtaí sin isteach maidir le tomhaltas bliantúil 
fuinnimh, leis na coigiltí fuinnimh a baineadh amach agus le 
feidhmíocht éifeachtúlachta fuinnimh sa bhliain 2017, agus 
iad leagtha amach in aghaidh na spriocanna don bhliain 2020.

Baineadh gnóthachain éifeachtúlachta amach trí na 
mílte tionscadal éagsúil a chur chun feidhme – lenar 
áiríodh bainistíocht struchtúrtha fuinnimh, uasghráduithe 
foirgnimh agus saoráide, iarfheistithe, athruithe ó 
thaobh iompair de agus soláthar níos fearr fuinnimh – 
agus trí athrú iompraíochta i measc eagraíochtaí.

Príomhfhionnachtana ón anailís ar na sonraí 
a thuairiscigh 331 chomhlacht phoiblí 
agus 2,279 scoil don bhliain 2017:

• Ba é 10,248 GWh an tomhaltas comhcheangailte iomlán 
fuinnimh phríomhúil a bhí acu agus ba é €608 mhilliún an 
caiteachas iomlán fuinnimh a bhí acu.

• Meastar gurb ionann é sin agus 96% den tomhaltas 
fuinnimh ar fad san earnáil.

• Baineadh coigiltí bliantúla fuinnimh phríomhúil 3,223 
GWh amach, rud is comhionann le 667,000 tonna de 
choigiltí CO2.

• Is ionann na coigiltí sin agus feabhas 24% ar an gcás ‘gnó 
mar is gnách’. Bhí na coigiltí sin cothrom le coigiltí costais 
€191 mhilliún don earnáil sa bhliain 2017.

• Is ionann agus 3,558,000 tonna na hastaíochtaí carnacha 
CO2 a seachnaíodh ón mbonnlíne. Is é €1,024 milliún 
luach na gcoigiltí carnacha fuinnimh a rinneadh sa 
tréimhse chéanna.

•  Ag teacht sna sála ar an mbuaic a sroicheadh sa bhliain 
2016, baineadh tuilleadh gnóthachain éifeachtúlachta 
amach sa bhliain 2017.

Cé gur láidir an rud é, ó thaobh comhlíonta de, an leibhéal 
tuairiscithe i measc eagraíochtaí earnála poiblí, is é an aidhm 
atá ann go dtuairisceofar an tomhaltas fuinnimh de chuid 
gach comhlachta phoiblí, scoileanna san áireamh, sna blianta 
atá le teacht. Bhí an ráta comhlíonta do chomhlachtaí poiblí 
sa bhliain 2017 cothrom le 94%. Níl scoileanna ar áireamh 
san fhigiúr sin. Agus é cothrom le 62%, is airde i bhfad an 
ráta comhlíonta do scoileanna ná an figiúr don bhliain seo 
caite (58%). Meastar gur ráta maith é sin mar gheall ar an 
gcastacht theicniúil a ghabhann leis na ceanglais sonraí.

Bunaithe ar na sonraí a tuairiscíodh, baineadh dea-
fheidhmíocht éifeachtúlachta fuinnimh amach, den chuid 
is mó, sa bhliain 2017, agus feabhas 24% á dhéanamh lena 
linn. Tosaíodh ar ghnóthachain éifeachtúlachta a bhaint 
amach lena linn freisin. Chun a chinntiú go gcomhlíonfar 
an sprioc 33% faoi dheireadh na bliana 2020, beidh gá ann 
le rannpháirtíocht réamhghníomhach leanúnach a fháil ó 
gach comhlacht poiblí agus óna nOifigigh Feidhmíochta 
Fuinnimh, agus iad ag baint leas as na struchtúir agus na tacaí 
a sholáthrófar faoin Straitéis um Éifeachtúlacht Fuinnimh san 
Earnáil Phoiblí. Is uirlis cumasúcháin é an próiseas bliantúil 
monatóireachta agus tuairiscithe, áit a soláthraítear do 
chomhlachtaí poiblí, dá n-oifigigh feidhmíochta fuinnimh 
agus dá bpríomh-gheallsealbhóirí faisnéis lena gcumasaítear 
dóibh cinntí straitéiseacha a dhéanamh chun cabhrú 
leis an sprioc éifeachtúlachta 33% a bhaint amach.

>€1bn agus  
3.56m de CO2

COIGILTÍ CARNACHA ÓN MBONNLÍNE
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2.1 Ceanglais Bheartais agus Reachtacha 

Leagtar amach sa Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh 
(2012/27/AE)5 an treochlár beartais don tréimhse go dtí an bhliain 
2020 agus tugtar ar aghaidh léi bearta atá ceangailteach le dlí 
agus a bhfuil mar aidhm leo géarú ar iarrachtaí na mBallstát 
fuinneamh a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla ag gach céim de 
shlabhra an tsoláthair fuinnimh. Leagtar amach sa Chreat Aeráide 
agus Fuinnimh 2030 ón Aontas Eorpach na príomhspriocanna 
don Aontas, is iad sin, astaíochtaí intíre gás ceaptha teasa a 
laghdú faoi 40% ar a laghad ar fud an gheilleagair faoin mbliain 
2030 i gcomparáid leis an bhfigiúr don bhliain 1990. Beartaítear 
sa Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh, atá á hathbhreithniú 
faoi láthair, sprioc nua éifeachtúlachta fuinnimh, is é sin, 
gnóthachan éifeachtúlachta fuinnimh 32.5% ar a laghad a bhaint 
amach ar fud an Aontais faoin mbliain 2030. Beartaítear an sprioc 
sin a mhéadú arís eile sa bhliain 2023.

In Éirinn, leagtar roinnt oibleagáidí ar chomhlachtaí poiblí leis 
an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Éifeachtúlacht Fuinnimh 
(NEEAP), a fhágann nach mór dóibh a bheith ina n-eiseamláir ó 
thaobh éifeachtúlacht fuinnimh de. Luaitear sa Phlean: ‘Bainfidh 
an earnáil phoiblí feabhas 33% amach ina héifeachtúlacht fuinnimh 
agus measfar go bhfuil sí ag tabhairt ceannaireachta le dea-
shampla – agus í ag taispeáint do na hearnálacha uile cad is féidir 
a dhéanamh ach gníomhaíocht láidir thiomanta a dhéanamh’. 
Thug an Rialtas faoi roinnt beart, agus é ag aithint gur gá dúinn 
géarú ar ár n-iarrachtaí chun ár spriocanna a bhaint amach.  
Tríd an Straitéis um Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Phoiblí 
(2017) cuirtear struchtúr nua rialachais i bhfeidhm, soláthraítear 
tuilleadh treorach maidir le bainistíocht fuinnimh agus tugtar 
tacaíocht mhéadaithe do chomhlachtaí poiblí chun cabhrú leo 
an sprioc a bhaint amach. Leagtar béim sa straitéis freisin ar an ról 
tábhachtach ceannaireachta atá ag an earnáil phoiblí ó thaobh 

2. Cúlra agus Comhthéacs

5 Trasuíodh an Treoir i reachtaíocht na hÉireann faoi I.R. Uimh. 426 de 2014 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Éifeachtúlacht Fuinnimh).

FÍOR 1: MONATÓIREACHT AGUS TUAIRISCIÚ A CHUMASÚ I MEASC COMHLACHTAÍ POIBLÍ
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éifeachtúlacht fuinnimh de. Rinneadh méadú suntasach ó scála 
ar an infheistíocht in éifeachtúlacht fuinnimh. Fianaise air sin 
is ea gur tháinig méadú faoi dhó, beagnach, ar an gcaipiteal ar 
leithdháil an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide 
agus Comhshaoil é, trí SEAI, ar thacaí éifeachtúlachta fuinnimh, 
agus an leithdháileadh á mhéadú go €107m sa bhliain 2018. 
Rinneadh méadú suntasach ó scála ar acmhainní daonna laistigh 
de SEAI freisin. Leanfar le scála na hinfheistíochta a mhéadú go 
mór, mar atá aitheanta sa Phlean Forbartha Náisiúnta nua (2018-
27) agus trí Chiste nua um Ghníomhú ar son na hAeráide ar fi ú 
€500 milliún é a chur i bhfeidhm.

Ag gníomhú dó thar ceann na Roinne, chuir SEAI an córas 
monatóireachta agus tuairiscithe ar bun chun comhlachtaí poiblí 
agus scoileanna a chumasú a bhfeidhmíocht éifeachtúlachta 
fuinnimh a rianú i dtreo na spriocanna don bhliain 2020. Tá an 
córas sin bunaithe ar an obair atá déanta ag SEAI ón mbliain 2009 
i leith chun an earnáil phoiblí a chumasú a ceanglais tuairiscithe 
éifeachtúlachta fuinnimh a chomhlíonadh. Tá an córas léirithe i 
bhFíor 1.

2.2  An Próiseas Monatóireachta 
agus Tuairiscithe

Ón mbliain 2010 i leith, tá ceangal ar chomhlachtaí poiblí le 
reacht na hÉireann tuairisc a thabhairt ar a n-úsáid fuinnimh agus 
ar na gníomhartha atá déanta acu chun tomhaltas a laghdú. Tá 
dhá phríomhoibleagáid ann ar chomhlachtaí poiblí, is iad sin:

i. An ceanglas atá ann - faoi fhorálacha I.R. Uimh 426 de 2014 
- chun sonraí bainistíochta agus feidhmíochta fuinnimh a 
thuairisciú go díreach do SEAI gach bliain chun an dul chun 
cinn i dtreo na sprice don bhliain 2020 a rianú.

ii. An ceanglas atá ann chun ráiteas bliantúil a fhoilsiú ar 
fheidhmíocht fuinnimh. Sa ráiteas sin, ní mór don eagraíocht 

cur síos a dhéanamh ar ‘na gníomhartha atá á ndéanamh aici, 
nó atá déanta aici, chun feabhas a chur ar a héifeachtúlacht 
fuinnimh agus measúnacht a dhéanamh ar na coigiltí fuinnimh 
a tháinig as na gníomhartha sin’.

Tá an mhodheolaíocht tuairiscithe léirithe thíos i bhFíor 2. Tá cur 
síos níos mine le fáil in Aguisín 1.

Cuirtear dhá phríomhchoincheap i bhfeidhm, is iad sin:

a) Méadracht gníomhaíochta a úsáid ionas go gcuirtear 
luaineachtaí i leibhéal gníomhaíochta na heagraíochta 
a rinne difear dá tomhaltas fuinnimh san áireamh agus 
feidhmíocht á cinneadh, agus

b) Feidhmíocht fuinnimh agus éifeachtúlacht fuinnimh a rianú 
in aghaidh bonnlíne ionas gur féidir feabhsuithe bliantúla a 
mheas.

Dá bhrí sin, is féidir feabhsuithe éifeachtúlachta fuinnimh a 
mheas in aghaidh an cháis ‘gnó mar is gnách’ agus cuirtear san 
áireamh iontu athruithe eagraíochta nó bonneagair a dhéanann 
difear do riachtanais fuinnimh an chomhlachta phoiblí.

2.3 Seirbhísí Uisce

Suas go deireadh na bliana 2013, ba iad údaráis áitiúla a bhí 
freagrach as seirbhísí uisce phoiblí a sholáthar, ar seirbhísí iad a 
bhí freagrach as thart ar 40% dá dtomhaltas comhcheangailte 
fuinnimh. Rinne an earnáil seirbhísí uisce coigilt 6% ina leith sin 
suas go dtí an bhliain 2013, agus an bhliain sin san áireamh. I 
mí Eanáir 2014, aistríodh na sócmhainní seirbhísí uisce chuig 
Uisce Éireann. I gcomhairle le húdaráis áitiúla agus le hUisce 
Éireann, d’fhorbair SEAI cur chuige chun feidhmíocht fuinnimh 
na hearnála a rianú roimh an aistriú, le linn an aistrithe agus tar 
éis an aistrithe. Tá sonraí d’údaráis áitiúla agus d’Uisce Éireann ar 
áireamh san aon fho-earnáil amháin sa tuarascáil seo.

FÍOR 2: AN DÓIGH A DTUAIRISCÍONN COMHLACHTAÍ POIBLÍ

TOMHALTAS
Tomhaltas a thuairisciú do gach 

cineál breosla: leictreachas, breosla 
teirmeach, breosla iompair

ÉILEAMH
A thomhas 

cé na nithe a 
mhéadaíonn 
an t-éileamh

FÍORÚ
Measúnú fíoraithe sonraí 

ó SEAI ar na tuarascálacha 
a cuireadh isteach

SCÓRCHÁRTA
Scórchárta a fháil ar 

fheidhmíocht coigiltí 
don bhliain agus don 

sprioc don bhliain 2020

Ní mór do Chomhlachtaí Poiblí a 
dtomhaltas fuinnimh a thuairisciú 

gach bliain don bhliain roimhe, agus 
an fi giúr sin á thomhas in aghaidh 

fi giúr bonnlíne

BONNLÍNE

Bonnlíne a roghnú agus sonraí a 
thuairisciú trí thimthriall bliantúil

TIMTHRIALL BLIANTÚIL

Fuinneog shainithe tuairiscithe 
6 mhí nach mór do chomhlachtaí 
poiblí tuairisciú lena linn
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6 Bíonn an líon comhlachtaí poiblí in Éirinn a gceanglaítear orthu tuairisciú faoi réir athrú gach bliain de bharr athruithe eagraíochta a dhéantar de réir bheartas agus reachtaíocht an rialtais e.g. sa bhliain 2015, cónascadh 
an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta agus an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród chun Bonneagar Iompair Éireann a chruthú.

7 Anuas air sin, iarradh ar dhá chomhlacht phoiblí eile tuairisciú ach scaoileadh iad ina dhiaidh sin ó thuairisciú mar eintitis neamhspleácha.
8 Áirítear leis an bhfigiúr seo institiúidí 3ú leibhéal agus Boird Oideachais agus Oiliúna, ach ní áirítear leis scoileanna neamhspleácha.

2.4  Anailís ar Thuairisciú i measc 
Comhlachtaí Poiblí

Is leathan atá an sainmhíniú ar ‘chomhlachtaí poiblí’ in Éirinn 
agus cuimsítear raon leathan eagraíochtaí ann, lena n-áirítear 
iad seo a leanas: an státseirbhís, údaráis áitiúla, comhlachtaí 
neamhthráchtála stáit/gníomhaireachtaí stáit, comhlachtaí 
tráchtála stáit, agus eagraíochtaí sna hearnálacha sláinte, 
ceartais, cosanta agus oideachais.

Sa bhliain 2017, iarradh ar 3516 chomhlacht phoiblí agus ar 
3,696 scoil neamhspleácha sonraí a thuairisciú do SEAI tríd 
an timthriall tuairiscithe don bhliain 20177.

Na comhlachtaí poiblí agus na scoileanna ar iarradh orthu 
sonraí a thuairisciú le linn an timthrialla tuairiscithe sa bhliain 
2017, tá siad miondealaithe mar seo a leanas:

• Iarradh ar 351 chomhlacht phoiblí, 16 Bhord Oideachais 
agus Oiliúna san áireamh, sonraí a thuairisciú go díreach 
do SEAI tríd an gcóras tuairiscithe. Iarradh ar na saoráidí 
atá faoi choimirce na mBord Oideachais agus Oiliúna, 257 
scoil san áireamh, tuairisciú trína mBord Oideachais agus 
Oiliúna féin.

• Iarradh ar 3,696 scoil eile tuairisciú go díreach mar eintitis 
neamhspleácha.

Chuir 3428 gcomhlacht phoiblí agus 2,458 scoil 
neamhspleácha tuarascálacha chuig SEAI faoin spriocdháta 
le haghaidh tuairisciú. Níorbh iomlán a bhí roinnt de na 
tuarascálacha sin agus, mar sin, níor cuireadh iad san áireamh 
san anailís ar na sonraí atá curtha i láthair sa tuarascáil seo. Is é 
atá sna sonraí atá curtha i láthair sa tuarascáil seo ná anailís ar 
na 331 thuarascáil iomlána a fuarthas ó chomhlachtaí poiblí 
agus ar an 2,279 tuarascáil iomlána a fuarthas ó scoileanna 
neamhspleácha.

Is ionann na 331 thuarascáil iomlána a chuir comhlachtaí 
poiblí isteach agus ráta comhlíonta 94%. Measann SEAI gurb 
ionann tomhaltas na n-eagraíochtaí uile a thuairiscigh agus 
níos mó ná 96% den tomhaltas iomlán fuinnimh san earnáil 
phoiblí.

Léirítear i bhFíor 3 an líon tuarascálacha iomlána a fuarthas ó 
gach fo-earnáil mar sciar den líon iomlán eagraíochtaí i ngach 
fo-earnáil.

FÍOR 3: MIONDEALÚ AR NA TUARASCÁLACHA  
A FUARTHAS DE RÉIR FO-EARNÁLA

DE 3,696

Is ionann tomhaltas 
na n-eagraíochtaí a 
thuairiscigh agus 96% den 
tomhaltas iomlán fuinnimh 
san earnáil phoiblí

Sláinte DE 70
64

Oideachas  
(seachas Scoileanna agus  
Boird Oideachais agus Oiliúna) DE 53

49

An Státseirbhís DE 31
31

Comhlacht Tráchtála Stáit DE 31
30

Comhlacht Neamhthráchtála  
Stáit/Gníomhaireacht Stáit DE 112

104

Scoileanna Neamhspleácha
2,279

Ceartas agus Cosaint DE 6
5

Údaráis Áitiúla  
agus Seirbhísí Uisce DE 32

32

Boird Oideachais agus Oiliúna DE 16
16
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Tá na sonraí atá curtha i láthair i rannán 3 bunaithe ar na 
tuarascálacha iomlána a chuir 331 chomhlacht phoiblí agus 
2,279 scoil isteach9.

3.1 Tomhaltas Iomlán Fuinnimh 

Ba é 10,248 GWh an tomhaltas iomlán fuinnimh phríomhúil a 
tuairiscíodh don bhliain 2017.

Tá an miondealú earnála ar an iomlán sin léirithe i bhFíor 4.

FÍOR 4: MIONDEALÚ AR THOMHALTAS IOMLÁN 
FUINNIMH DE RÉIR FO-EARNÁLA (GWh) 

Fo-earnáil Tomhaltas 
Fuinnimh  

(Phríomhúil) 
2017

GWh

 An Státseirbhís  376 

 Comhlacht Tráchtála Stáit  3,234 

  Oideachas (seachas Scoileanna  
agus Boird Oideachais agus Oiliúna)

 840 

 Sláinte  1,841 

 Ceartas agus Cosaint  589 

 Údaráis Áitiúla agus Seirbhísí Uisce  2,338 

  Comhlacht Neamhthráchtála Stáit/
Gníomhaireacht Stáit

 398 

  Scoileanna agus Boird Oideachais  
agus Oiliúna

 632 

 Iomlán  10,248 

3.2 Caiteachas Iomlán Fuinnimh

Ba é €608 mhilliún an caiteachas iomlán fuinnimh san earnáil 
phoiblí sa bhliain 2017.

Tá an miondealú earnála ar an gcaiteachas iomlán sin léirithe 
i bhFíor 5.

FÍOR 5: MIONDEALÚ EARNÁLA AR 
CHAITEACHAS IOMLÁN FUINNIMH

Fo-earnáil Caiteachas 
Fuinnimh 

2017

€M

 An Státseirbhís  20 

 Comhlacht Tráchtála Stáit  231 

  Oideachas (seachas Scoileanna  
agus Boird Oideachais agus Oiliúna)

 39 

 Sláinte  93 

 Ceartas agus Cosaint  38 

 Údaráis Áitiúla agus Seirbhísí Uisce  132 

  Comhlacht Neamhthráchtála Stáit/
Gníomhaireacht Stáit

 22 

  Scoileanna agus Boird Oideachais  
agus Oiliúna

 32 

 Iomlán  608 

 

9 Slánaíodh gach ceann de na luachanna atá curtha i láthair sa tuarascáil seo i dtaca le fuinneamh (GWh), le caiteachas (€ milliún) agus le hastaíochtaí CO2 (tonna CO2). Tá miondifríochtaí slánúcháin ann i roinnt de na 
sonraí sna táblaí.

3.  Anailís ar Thomhaltas Fuinnimh Phríomhúil  
agus ar Chaiteachas Fuinnimh

Civil Service 4%
Commercial State Body 31%
Education 
(excl. Schools & ETBs) 8%
Health 18%
Justice & Defence 6%
Local Authorities 
& Water Services 23%
Non-commercial State 
Body/State Agency 4%
Schools & ETBs  6%

4%6%
4%

23%

8%

18%

6%

31%

3%5%
4%

22%

7%15%

6%

38%

Civil Service 3%
Commercial State Body 38%
Education 
(excl. Schools & ETBs) 7%
Health 15%
Justice & Defence 6%
Local Authorities 
& Water Services 22%
Non-commercial State 
Body/State Agency 4%
Schools & ETBs  5%
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3.3  Tomhaltas Iomlán Fuinnimh 
de réir Cineál Breosla

Is léirithe i bhFíor 6 atá an miondealú ar an tomhaltas 
fuinnimh 10,248 GWh a tuairiscíodh don bhliain 2017 le 
haghaidh fuinneamh leictreach, fuinneamh téimh (teirmeach) 
agus fuinneamh iompair. Tá na fo-iomláin le haghaidh 
fuinneamh teirmeach agus fuinneamh iompair miondealaithe 
de réir cineál breosla i bhFíoracha 6A agus 6B.

FÍOR 6: DÁILEADH AN TOMHALTAIS 

Cineál breosla Tomhaltas 
Fuinnimh 

(Phríomhúil) 2017

GWh

 Leictreachas  5,073 

 Fuinneamh Teirmeach  3,086 

 Fuinneamh Iompair  2,090 

 Iomlán  10,248 

FÍOR 6A: MIONDEALÚ AR FHUINNEAMH 
TEIRMEACH

Breosla Tomhaltas 
Fuinnimh 

(Phríomhúil) 2017

GWh

 Gás Nádúrtha, LPG agus Bithghás  1,775 

 Olaí Téimh  562 

 Breoslaí Adhmaid  749 

 Iomlán  3,086 

FÍOR 6B: MIONDEALÚ AR FHUINNEAMH IOMPAIR

Breosla Tomhaltas 
Fuinnimh (Phríomhúil) 

2017

GWh

 Díosal Bóthair  1,675 

  Díosal Marcáilte 
(Neamhtheirmeach)

 148 

 Peitreal  16 

 Bithbhreoslaí  76 

 Breoslaí Eile Iompair  174 

 Iomlán  2,090 

Electricity 50%
Thermal  30%
Transport  20%

20%

30%

50%

Natural Gas, LPG & Biogas 58%
Heating Oils  18%
Wood Fuels 24%

24%

18%

58%

Road Diesel 80%
Marked Diesel 
(Non-thermal)  7%
Petrol 1%
Biofuels 4%
Other Transport Fuels 8%

8%

7%
1%
4%

80%
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Tá na patrúin tomhaltais sna fo-earnálacha léirithe i bhFíor 7.

FÍOR 7: MIONDEALÚ AR THOMHALTAS 
FUINNIMH PHRÍOMHÚIL DE RÉIR FO-EARNÁLA 
(GWH)

Fo-earnáil Tomhaltas Fuinnimh 
(Phríomhúil) 2017)

 
Leictreachas 

GWh

  
Fuinneamh 

Teirmeach 
GWh

  
Fuinneamh  

Iompair 
GWh

An Státseirbhís  238  103  34 

Comhlacht 
Tráchtála Stáit

 912  887  1,436 

Oideachas 
(seachas 
Scoileanna agus 
Boird Oideachais 
agus Oiliúna)

 502  332  6 

Sláinte  811  948  83 

Ceartas agus 
Cosaint

 208  154  227 

Údaráis Áitiúla 
agus Seirbhísí 
Uisce

 1,820  272  245 

Comhlacht 
Neamhthráchtála 
Stáit/
Gníomhaireacht 
Stáit

 262  80  56 

Scoileanna agus 
Boird Oideachais 
agus Oiliúna

 319  311  2 

 Iomlán  5,073  3,086  2,090 

3.4 Tomhaltas Leictreachais
Is é 5,073 GWh an tomhaltas iomlán leictreachais agus tá sé 
miondealaithe i bhFíor 8.

FÍOR 8: MIONDEALÚ AR THOMHALTAS 
LEICTREACHAIS

Miondealú de réir Úsáide Tomhaltas 
Leictreachais 
(Phríomhúil) 

2017

GWh

 Foirgnimh Oifige  655 

 Foirgnimh Oideachais  759 

 Foirgnimh Chúram Sláinte  802 

 Foirgnimh Eile  467 

 Seirbhísí Uisce  894 

 Soilsiú Poiblí  423 

 Próiseáil Dramhaíola agus Próiseáil Eile  377 

 Iompar  179 

 Eile  53 

 Úsáid Gan Fhios  466 

 Iomlán  5,073 

0

500

1,000

1,500

2,500

2,000

3,500

3,000

Scoileanna agus B
oird 

Oideachais a
gus O

iliú
na

Comhlacht N
eamhthráchtála 

Stáit/G
níomhaireacht Stáit

Údaráis Á
itiú

la agus Seirbhísí U
isce

Cearta
s agus Cosaint

Sláinte

Oideachas (s
eachas Scoileanna agus 

Boird Oideachais a
gus O

iliú
na)

Comhlacht Tr
áchtála Stáit

An Státse
irbhís

O�ce Buildings 13%
Education Buildings 15%
Healthcare Buildings 16%
Other Buildings 9%
Water Services 18%
Public Lighting 8%
Waste & Other Processing 7%
Transport 4%
Other 1%
Unknown 9%

13%9%
1%

7%

4%

8%

16%

9%

18%

15%
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3.5 Tomhaltas Gáis Nádúrtha
Is é 1,677 GWh an tomhaltas iomlán gáis nádúrtha agus tá sé 
miondealaithe i bhFíor 9.

FÍOR 9: MIONDEALÚ AR THOMHALTAS GÁIS

Miondealú de réir Úsáide Tomhaltas 
Gáis Nádúrtha 

2017

GWh

 Foirgnimh Oifi ge  195 

 Foirgnimh Oideachais  403 

 Foirgnimh Chúram Sláinte  579 

 Foirgnimh Eile  297 

 Seirbhísí Uisce  10 

 Próiseáil Dramhaíola agus Próiseáil Eile  51 

 Giniúint Leictreachais  21 

 Eile  41 

 Úsáid Gan Fhios  80 

 Iomlán  1,677 

3.6 Na Príomhthomhaltóirí Fuinnimh

Agus na fi giúirí tógtha le chéile, ba é 5,442 GWh an 
tomhaltas iomlán fuinnimh phríomhúil sa bhliain 2017 i 
measc na deich dtomhaltóir fuinnimh is mó. Is ionann é sin 
agus 53% den tomhaltas iomlán a tuairiscíodh. Tá an 100 
tomhaltóir fuinnimh is mó a thuairiscigh freagrach as 89% 
den tomhaltas iomlán fuinnimh phríomhúil a tuairiscíodh.

FÍOR 10: MIONDEALÚ AR NA 
PRÍOMHTHOMHALTÓIRÍ FUINNIMH

Na Príomhthomhaltóirí 
Fuinnimh

Tomhaltas Fuinnimh 
(Phríomhúil) 2017

GWh

 10 is mó  5,442 

 25 is mó  6,876 

 50 is mó  8,030 

 90 is mó  9,001 

 100 is mó  9,141 

  Comhlachtaí stáit uile 
agus scoileanna

 10,248 

Is dóigh go mbeidh na feabhsuithe a dhéanfaidh an 
50 tomhaltóir fuinnimh is mó (atá freagrach as 76% de 
thomhaltas fuinnimh) ar na cinntitigh is mó maidir le cé acu a 
bhainfi dh nó nach mbainfi dh an earnáil an sprioc 33% amach 
faoin mbliain 2020.

Tá na 10 dtomhaltóir fuinnimh is mó a thuairiscigh sonraí 
don bhliain 2017 leagtha amach in ord aibítre thíos.

• An Garda Síochána
• Bus Éireann
• Coillte Teoranta
• Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath cpt
• Óglaigh na hÉireann
• Bus Átha Cliath
• Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
• FSS
• Iarnród Éireann / Irish Rail
• Uisce Éireann

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Na 100
is Mó

Na 90
is Mó

Na 50
is Mó

Na 25
is Mó

Na 10
is Mó

Gach 
comhlacht 

poiblí 
agus scoil

Tá 10 gcomhlacht 
phoiblí freagrach as 53% 
den tomhaltas iomlán

3%

12%

24%

34%

18%

5%2%

1%
1%

O�ce Buildings 12%
Education Buildings 24%
Healthcare Buildings 34%
Other Buildings 18%
Water Services 1%
Waste & Other Processing 3%
Electricity Generation 1%
Other 2%
Unknown 5%

Tá na 10 dtomhaltóir fuinnimh is mó a thuairiscigh sonraí 
don bhliain 2017 leagtha amach in ord aibítre thíos.

• An Garda Síochána
• Bus Éireann
• Coillte Teoranta
• Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath cpt
• Óglaigh na hÉireann
• Bus Átha Cliath
• Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
• FSS
• Iarnród Éireann / Irish Rail
• Uisce Éireann
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10 Arna ríomh trí thomhaltas fuinnimh iarbhír gach eagraíochta don bhliain 2017 a dhealú óna tomhaltas fuinnimh sa chás ‘gnó mar is gnách’. Is ionann an tomhaltas fuinnimh sa chás ‘gnó mar is gnách’ agus an méid 
fuinnimh a thomhlódh gach comhlacht poiblí sa bhliain 2017 mura ndearna sé na gnóthachain éifeachtúlachta a tuairiscíodh óna bhonnlíne.

11 Cuirtear ar áireamh i ríomh na dtorthaí sin coigeartuithe ar an tomhaltas fuinnimh de chuid údarás áitiúil sa chás ‘gnó mar is gnách’ chun aistriú na seirbhísí uisce chuig Uisce Éireann a chur san áireamh.

4.  Anailís ar na Coigiltí Fuinnimh a Baineadh Amach  
agus ar Fheidhmíocht 

4.1  Coigiltí Iomlána Fuinnimh 
Phríomhúil (GWh) agus 
Feidhmíocht san Earnáil Phoiblí

Mar atá léirithe i bhFíor 11, is é 3,223 GWh10 d’fhuinneamh 
príomhúil na coigiltí comhcheangailte a rinne na comhlachtaí 
poiblí agus na scoileanna a chuir tuarascálacha iomlána 
isteach sa bhliain 2017. Is comhionann an méid sin agus 
feabhas 24% ar an tomhaltas fuinnimh a bheadh ann sa 
chás ‘gnó mar is gnách’ dá gcoinneodh na heagraíochtaí sin 
a leibhéil bhonnlíne éifeachtúlachta ar bun11. Tá an leibhéal 
bonnlíne sin ar an táscaire príomhúil a úsáidtear chun rianú 
a dhéanamh ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag an 
earnáil i dtreo na sprice 33%. Bunaithe ar na sonraí don bhliain 
2017, ba chomhionann feabhas 33% agus coigiltí fuinnimh 
phríomhúil 4,446 GWh.

Is comhionann na coigiltí bliantúla fuinnimh 3,223 GWh agus 
667,000 tonna de choigiltí CO2 gach bliain. 

I gcomparáid lena bhfigiúr bonnlíne, is é 3,558,000 
tonna méid na n-astaíochtaí carnacha seachanta 
CO2 (suas go dtí an bhliain 2017) a thuairiscigh 
na comhlachtaí poiblí agus na scoileanna a chuir 
tuarascálacha iomlána isteach. 

FÍOR 11: FOINSÍ COIGILTÍ FUINNIMH

Fo-earnáil Coigiltí 
Fuinnimh 

(Phríomhúil) 
2017

GWh

 An Státseirbhís  147 

 Comhlacht Tráchtála Stáit  980 

  Oideachas (seachas Scoileanna  
agus Boird Oideachais agus Oiliúna) 

 373 

 Sláinte  515 

 Ceartas agus Cosaint  165 

 Údaráis Áitiúla agus Seirbhísí Uisce  795 

  Comhlacht Neamhthráchtála Stáit/
Gníomhaireacht Stáit

 187 

  Scoileanna agus Boird Oideachais  
agus Oiliúna

 59 

 Iomlán  3,223 

667,000
tonna

IS COMHIONANN NA 
COIGILTÍ BLIANTÚLA 

FUINNIMH 3,223 GWH 
AGUS 667,000 TONNA DE 

CHOIGILTÍ CO2 GACH BLIAIN

Civil Service 5%
Commercial State Body 30%
Education 
(excl. Schools & ETBs) 11%
Health 16%
Justice & Defence 5%
Local Authorities 
& Water Services 25%
Non-commercial State 
Body/State Agency 6%
Schools & ETBs  2%

5%2%6%

25%

11%
16%

5%

30%
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Léirítear an méid seo a leanas san anailís ar fheidhmíocht na 
331 chomhlacht phoiblí (seachas scoileanna neamhspleácha) 
a thuairiscigh:

• Tá 59% díobh níos éifeachtúla anois ná mar a bhí ina 
mbonnlíne agus tá siad ar an mbóthar ceart le haghaidh 
an sprioc atá acu don bhliain 2020 a bhaint amach. 
(Coigiltí comhiomlána 1,984 GWh sa bhliain 2017, rud is 
comhionann le 426,000 tonna de choigiltí CO2)

• Tá 31% díobh níos éifeachtúla anois ná mar a bhí ina 
mbonnlíne, ach níl siad ar an mbóthar ceart go fóill le 
haghaidh an sprioc atá acu don bhliain 2020 a bhaint 
amach. (Coigiltí comhiomlána 1,228 GWh sa bhliain 2017, 
rud is comhionann le 239,000 tonna de choigiltí CO2)

• Tá 10% díobh níos neamhéifeachtúla anois ná mar a bhí 
ina mbonnlíne. (Meath comhiomlán 24 GWh ó thaobh 
feidhmíochta de sa bhliain 2017, rud is comhionann le 
5,000 tonna de choigiltí CO2)

I gcás na gcomhlachtaí poiblí a thuairiscigh, bhain 90% 
díobh feabhsuithe amach ar a bhfigiúr bonnlíne. Agus 
na coigiltí agus an meath araon á gcur san áireamh, is é 3,189 
GWh an feabhas foriomlán a bhain na comhlachtaí poiblí 
amach. Is comhionann é sin agus 660,000 tonna de CO2.

Tá dáileadh na dtorthaí feidhmíochta léirithe i bhFíor 12.

FÍOR 12: LEIBHÉAL FORIOMLÁN FEABHAIS AR 
AN BHFIGIÚR BONNLÍNE

Feidhmíocht 2017 
(gach earnáil) 

An Líon 
Comh- 
lachtaí 

Poiblí

An Líon 
Scoileanna 

Neamh-
spleácha

Líon 
Iomlán 

Feabhas >40%  73  146  219 

Feabhas 30-40%  74  136  210 

Feabhas 20-30%  75  289  364 

Feabhas 10-20%  48  351  399 

Feabhas 0-10%  28  339  367 

Meath ó thaobh 
feidhmíochta de 

 33  1,018  1,051 

 Iomlán  331  2,279  2,610 

Sa ghraf i bhFíor 13, cuirtear na coigiltí iomlána a baineadh 
amach gach bliain ón mbliain 2009 i leith i gcomparáid leis an 
sprioc don bhliain 2020.

FÍOR 13: NA COIGILTÍ BLIANTÚLA FUINNIMH 
PHRÍOMHÚIL 

Bliain Coigilt

GWh

2009  529 

2010  658 

2011  1,314 

2012  1,468 

2013  1,899 

2014  2,232 

2015  2,638 

2016  2,632 

2017  3,223 

Mar aon leis na feabhsuithe a baineadh amach ó thaobh 
éifeachtúlacht fuinnimh de, tá laghdú tagtha ar an 
dearbhleibhéal tomhaltais fuinnimh le himeacht ama 
freisin. I gcás na 331 chomhlacht phoiblí agus an 2,279 
scoil a thuairiscigh sonraí, bhain siad laghdú 846 GWh ina 
dtomhaltas fuinnimh phríomhúil amach sa bhliain 2017 i 
gcomparáid lena mbonnlíne.

Úsáideann 33 
chomhlacht phoiblí 
níos mó fuinnimh 

anois ná mar a d’úsáid 
siad ina mbonnlíne 

Coigiltí ón mBonnlíne mar % 
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4.2  Anailís ar Choigiltí Iomlána agus 
Carnacha Fuinnimh san Earnáil 
Phoiblí (€)

Is é €191 mhilliún luach na gcoigiltí fuinnimh a 
tuairiscíodh don bhliain 2017. Chaith na heagraíochtaí uile 
a thuairiscigh sonraí suim iomlán €608 mhilliún sa bhliain 
2017. Is ionann é sin agus coigilt 20% i gcostais fuinnimh 
is inchurtha i leith feabhsuithe ó thaobh éifeachtúlacht 
fuinnimh de.

I gcomparáid lena bhfigiúr bonnlíne, is é €1,024 milliún 
luach na gcoigiltí carnacha fuinnimh (suas go dtí an bhliain 
2017) a thuairiscigh na comhlachtaí poiblí agus na scoileanna 
a chuir tuarascálacha iomlána isteach.

4.3  Coigiltí Fo-earnála Fuinnimh 
Phríomhúil (GWh)

Is leagtha amach de réir fo-earnála i bhFíor 14 atá an 
miondealú ar choigiltí fuinnimh phríomhúil (GWh) agus 
ar an bhfeabhas céatadánach a bhí ann ar an gcás ‘gnó 
mar is gnách’ (BAU). Is sainaitheanta freisin atá na coigiltí 
coibhéiseacha CO2.

Léirítear sa bharrachairt i bhFíor 14 na coigiltí céatadánacha 
do gach fo-earnáil.

FÍOR 14: COMPARÁID FO-EARNÁLA AR 
FHEIDHMÍOCHT GO DTÍ SEO (COIGILTÍ 
FUINNIMH PHRÍOMHÚIL)

Fo-earnáil Coigiltí Fuinnimh 
(Phríomhúil) 2017 

Coigiltí 
CO2

GWh Feabhas ar 
BAU mar % 

Tonnaí 
(000) 

 An Státseirbhís  147 28%  31 

  Comhlacht  
Tráchtála Stáit 

 980 23%  198 

  Oideachas (seachas 
Scoileanna agus Boird 
Oideachais agus 
Oiliúna) 

 373 31%  76 

 Sláinte  515 22%  109 

  Ceartas agus Cosaint  165 22%  37 

  Údaráis Áitiúla  
agus Seirbhísí Uisce

 795 28%  167 

  Comhlacht 
Neamhthráchtála Stáit/
Gníomhaireacht Stáit 

 187 32%  38 

  Scoileanna agus Boird 
Oideachais agus 
Oiliúna 

 59 6%  12 

 Iomlán  3,223 24%  667 

BAU: an cás ‘gnó mar is gnách’
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€191m
SA BHLIAIN 2017,  

SHEACHAIN COMHLACHTAÍ 
POIBLÍ CAITEACHAS 

FUINNIMH ARBH FHIÚ  
€191 MHILLIÚN É
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2,832,000 kWh
Sa bhliain 2017, bhain Ollscoil 
Chathair Bhaile Átha Cliath coigiltí 
fuinnimh phríomhúil os cionn 2.8 
GWh amach. Bronnadh deimhniú 
ISO 50001 uirthi agus sheol sí plean 
le haghaidh Campas Eiseamláireach 
atá Neodrach ó Thaobh Carbóin de 
a fhorbairt freisin. Suiteáladh coirí 
nua ardéifeachtúlachta i gCampas 
Choláiste na Naomh Uile agus bhí na 
coigiltí a baineadh amach dá mbarr 
59% níos airde ná mar a tuaradh. 
Uasghrádaíodh go LED an soilsiú 
inmheánach agus seachtrach a bhí 
ann cheana sa charrchlós ilstórach 
agus suiteáladh braiteoirí áitíochta 
agus solas lae. Bhí na coigiltí a 
baineadh amach dá mbarr 19% níos 
airde ná mar a tuaradh freisin. 

Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath 

42,000 kWh
Thug St. John’s National School, 
an Baile Breac, Contae Bhaile Átha 
Cliath, faoi iarfheistiú suntasach 
fuinnimh sa bhliain 2017 mar 
chuid de threoirscéim a reáchtáil 
SEAI agus an Roinn Oideachais 
agus Scileanna. Ar na hoibreacha a 
rinneadh bhí uasghráduithe téimh 
ar an gcoire, ar na radaitheoirí 
agus ar na rialuithe téimh, agus 
soilsiú atá éifeachtúil ó thaobh 
fuinnimh de a shuiteáil ar fud na 
scoile. Meastar go laghdóidh sé sin 
an t-éileamh bliantúil fuinnimh sa 
scoil faoi 25-30%, rud a choigleoidh 
42,000 kWh gach bliain. Anuas ar 
na coigiltí fuinnimh, tá ag an scoil 
anois timpeallacht níos compordaí 
teagaisc agus foghlama, rud atá 
ag cur feabhas suntasach ar an 
eispéireas i measc na foirne agus na 
ndaltaí araon. 

St John’s National School, 
an Baile Breac

Dul Chun Cinn 
á Dhéanamh

€8,000
Ó thosaigh sí ag obair i gcomhpháirt le 
SEAI sa bhliain 2011, d’éirigh le hInstitiúid 
Teicneolaíochta Chorcaí a tomhaltas fuinnimh a 
laghdú faoi 43%. Bhain sí deimhniú ISO 50001 amach sa 
bhliain 2017 freisin. Mar aon le feachtas feasachta fuinnimh 
a chur chun feidhme do mhic léinn agus do bhaill foirne ar 
fud na gcampas uile, laghdaíodh tomhaltas na hInstitiúide trí 
thionscadail ar nós trí aonad cumhachta is teas in éineacht a 
thabhairt isteach, caidéil agus mótair chliste atá éifeachtúil 
ó thaobh fuinnimh de a chur i bhfeidhm, feabhas a chur ar 
chórais rialaithe na seirbhísí foirgníochta, agus uaineadóirí 
cliste a shuiteáil i dtrealamh leictreach. Uasghrádaíodh an 
soilsiú go LED sna saoráidí uile, lena n-áirítear i Halla Nexus, 
agus coigiltí bliantúla foriomlána 57,000 kWh á ngnóthú. Dá 
bharr sin, bainfear coigiltí €8,000 amach gach bliain agus íocfar 
an infheistíocht ar ais laistigh de thréimhse 1.6 bliain.

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Chorcaí

65,000 kWh
Thug ABACAS Special School for Children with 
Autism i nDroichead Átha faoi iarfheistiú mór fuinnimh 
sa bhliain 2017 mar chuid de threoirthionscadal iarfheistithe 
fuinnimh atá á reáchtáil ag SEAI agus ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. 
Áiríodh leis an tionscadal sin uasghráduithe inslithe ar dhíon, ballaí agus doirse 
na scoile; uasghráduithe ar an gcoire, ar na radaitheoirí agus ar na rialuithe téimh; 
agus uasghráduithe go soilsiú inmheánach agus seachtrach LED. Meastar go 
dtiocfaidh laghdú 30-40% ar an éileamh bliantúil ar fhuinneamh mar thoradh ar 
an obair sin, agus 65,000 kWh á gcoigilt gach bliain. Chruthaigh an t-iarfheistiú 
timpeallacht níos compordaí agus níos sábháilte do bhaill foirne agus do dhaltaí, 
rud atá ag teacht le cuspóirí oideachais agus cúraim na scoile.

ABACAS Special School for Children with Autism

Autism i nDroichead Átha faoi iarfheistiú mór fuinnimh 
sa bhliain 2017 mar chuid de threoirthionscadal iarfheistithe 

Léirítear sna sonraí a cuireadh isteach na coigiltí a gnóthaíodh 
trí na mílte beart éifeachtúlachta a chur chun feidhme. Tacaíodh 
le roinnt tionscadal trí shruth nua cistiúcháin ar leithdháil an 
Roinn é trí SEAI, i gcomhpháirt le hOifi g na nOibreacha Poiblí 
agus leis an Roinn Oideachais agus Scileanna.I níos mó ná 
leath na mbeart a tuairiscíodh, tugadh aghaidh ar shoilsiú, ar 
théamh, ar chreatlach foirgnimh agus ar fheabhsuithe 
struchtúrtha a dhéanamh ar bhainistíocht fuinnimh. Bhí 
tionscadail i scoileanna freagrach as 20% eile.

Na tionscadail atá léirithe ar na leathanaigh seo, is samplaí 
iad de na 3,540 cinn de thionscadail agus de bhearta a 
thuairiscigh an earnáil phoiblí do SEAI sa bhliain 2017 agus 
tá siad ionadaíoch don raon éagsúil feabhsuithe ó thaobh 
éifeachtúlacht fuinnimh de a cuireadh chun feidhme ar fud 
na tíre. Cé go bhfuil feabhas tagtha ar an leibhéal foriomlán 
tuairiscithe ar thionscadail, ba bhearta beagscála iad roinnt 
mhaith de na bearta éifeachtúlachta a rinneadh. Beidh ar 
eagraíochtaí bheith níos réamhghníomhaí agus iad ag tabhairt 
faoi thionscadail mhórscála éifeachtúlachta fuinnimh agus ag 
tuairisciú orthu ionas go mbeidh comhlachtaí poiblí eile in 
ann tairbhe a bhaint as taithí na n-eagraíochtaí sin. Tá líonra na 
nOifi geach Feidhmíochta Fuinnimh ag cabhrú leis an obair sin 
a bhrú chun cinn agus le sruth tionscadal a fhorbairt.

Chruthaigh SEAI bunachar sonraí nua ar líne um thionscadail 
choigilte fuinnimh san earnáil phoiblí. Tá sé sin ar fáil ag 
www.seai.ie/publicsectorreport. 

Tabhair faoi deara: Is le tomhaltas iomlán deiridh a 
bhaineann na coigiltí sna cás-staidéir. Is le tomhaltas fuinnimh 
phríomhúil a bhaineann gach fi giúr eile sa tuarascáil
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€29,900
Aimsíodh in iniúchadh fuinnimh 
a rinneadh ar Oifi gí an Rialtais san 
Aonach, Co. Thiobraid Árann, go 
bhféadfaí na soilse a uasghrádú 
chun tomhaltas fuinnimh a laghdú. 
Bhí breis agus 650 feisteas solais 
ann san fhoirgneamh. Bhí an chuid 
is mó díobh ina soilse fl uaraiseacha 
caighdeánacha a chuirtí air agus 
as de láimh. Suiteáladh soilse nua 
in-íslithe LED a bhfuil rialuithe 
digiteacha acu mar aon le braiteoirí 
áitíochta chun a chinntiú go 
gcuirtear na soilse as nuair nach 
bhfuil siad in úsáid. De bhreis ar 
cháilíocht fheabhsaithe an tsoilsithe 
ar fud na n-oifi gí, laghdaíodh an 
tomhaltas leictreachais faoi 175,000 
kWh, rud atá coibhéiseach le coigilt 
bhliantúil de níos mó ná 50%. Is fi ú 
na coigiltí agus thart ar €29,900 sa 
bhliain. Is ionann tréimhse aisíoca na 

hinfheistíochta agus 10 mbliana.

Oifi gí an Rialtais, an tAonach 
/ An Feachtas ‘Cumhacht a 
Bharrfheabhsú ag an Obair’ 
de chuid Oifi g na 
nOibreacha Poiblí

68,700 kWh
Mar chuid de thionscadal Pobal 
SEAI, rinne Bord Oideachais agus 
Oiliúna Luimnigh agus an Chláir 
uasghráduithe ar an soilsiú, ar 
chreatlach an fhoirgnimh agus 
ar an gcóras téimh san Ionad 
Breisoideachais agus Oiliúna 
san Ospidéal, Co. Luimnigh. Mar 
chuid den tionscadal, inslíodh 
ballaí cuasacha agus an díon, 
athchóiríodh na saisfhuinneoga 
bunaidh agus suiteáladh coire 
ard-éifeachtúlachta. Ó thaobh an 
tsoilsithe de, cuireadh soilse LED in 
ionad na seanfheisteas fl uaraiseach 
a bhí ann agus suiteáladh rialuithe 
áitíochtbhunaithe agus rialuithe 
bailithe solas lae. Is ionann na 
coigiltí bliantúla fíoraithe san ionad 
agus 61,827 kWh i gcás fuinneamh 
teirmeach agus is ionann iad agus 
6,834 kWh i gcás soilse.

Bord Oideachais agus 
Oiliúna Luimnigh agus 
an Chláir

€19,500
Rinne Comhairle Contae Ros Comáin uasghráduithe 
foirgnimh ar na stáisiúin dóiteáin i Ros Comáin, i Mainistir 
na Búille, sa Chaisleán Riabhach agus i mBealach an Doirín 
agus ar Lárionad Cathrach Fhearann na Manach sa bhliain 
2017. Ar na hoibreacha a rinneadh suiteáladh grianphainéil 
fhótavoltacha, uasghrádaíodh na córais téimh agus teo-
uisce agus na rialuithe téimh agus teo-uisce, cuireadh 
soilse LED in ionad na bhfeisteas soilsithe, inslíodh 
ballaí cuasacha agus an t-áiléar agus athsholáthraíodh 
fuinneoga. Is ionann na coigiltí réamh-mheasta tomhaltas 
fuinnimh ar fud na gcúig fhoirgneamh agus 30%, rud atá 
coibhéiseach le coigilt bhliantúil costais €19,500. Chomh 
maith leis sin, laghdaíodh an tomhaltas leictreachais 
faoi 8% in Áras an Chontae, Ros Comáin, ó chuaigh an 
Chomhairle Contae isteach san fheachtas um ‘Cumhacht a 
Bharrfheabhsú ag an Obair’ sa bhliain 2017. Is ionann é sin 
agus coigilt bhliantúil 35,000 kWh.

Comhairle Contae Ros Comáin

€79,600
Sa bhliain 2017, shuiteáil Cuideachta Poirt Bhaile Átha 
Cliath 346 fheisteas solais LED agus braiteoirí gluaisne chun 
teacht in ionad na seanlampaí ardbhrú sóidiam a bhí ann 
ar na crainn arda ag Port Bhaile Átha Cliath. Le linn tréimhsí 
neamhghníomhaíochta, seoltar comhartha chuig eagar an 
tsoilsithe LED chun an soilsiú a laghdú go 25% dá dhéine 
iomlán, rud a sholáthraíonn tuilleadh coigiltí fuinnimh fós. 
Nuair a bhraitheann na braiteoirí aon ghluaisne, méadaítear 
na leibhéil soilsithe ar ais go 100%. Baineadh coigiltí 
bliantúla fuinnimh atá cothrom le 530,400 kWh amach, rud 
atá coibhéiseach le coigilt de bhreis ar 70%. Is fi ú na coigiltí 
sin agus €79,600 sa bhliain. Is ionann tréimhse aisíoca na 
hinfheistíochta agus thart ar 6 bliana.

Cuideachta Poirt Bhaile Átha Cliath  

nOibreacha Poiblí

€104,000
Sa bhliain 2017, d’uasghrádaigh Ospidéal 
Dhamhnait i Muineachán a fhoirgnimh 
riaracháin agus oideachais trí choire díláraithe ard-
éifeachtúlachta gáis pheitriliam leachtaigh agus córas 
téimh uisce lasta dhírigh a chur in ionad an chórais teite gaile 
agus ola troime a bhí ann roimhe. Mar thoradh ar uasghrádú an 
chórais téimh, laghdaíodh tomhaltas bliantúil fuinnimh an ospidéil faoi 
1.9 GWh. Is laghdú 61% é sin ar an éileamh roimhe ar fhuinneamh. Fuarthas 
30% den chistiú don tionscadal seo trí Chlár Pobal SEAI. B’ionann glanchostas 
an tionscadail do FSS agus €307,000. Tá na coigiltí airgeadúla bliantúla 
cothrom le €104,000, rud a fhágann tréimhse aisíoca infheistíochta 
atá níos lú ná trí bliana ar fad.

Ospidéal Dhamhnait, Muineachán
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5. I dTreo na Bliana 2020 

5.1 Feidhmíocht Fo-earnála

Léirítear san anailís ar na sonraí a thuairiscigh 331 chomhlacht 
phoiblí agus 2,279 scoil gurb ionann na coigiltí bliantúla 
éifeachtúlachta fuinnimh a baineadh amach sa bhliain 2017 
agus gnóthachan foriomlán éifeachtúlachta 24%.

Cé gur coigilt shuntasach é an feabhas éifeachtúlachta 
24%, beidh dúshláin shuntasacha le sárú ag comhlachtaí 
poiblí amach anseo má tá siad chun an bhearna idir an 
fheidhmíocht sin agus an sprioc don bhliain 2020 a dhúnadh.

Léirítear i bhFíor 15 an staid i ngach fo-earnáil sa bhliain 2017 
maidir leis an sprioc.

 

Má táimid chun ár n-oibleagáidí don bhliain 2020 a bhaint 
amach, beidh iarracht chomhchoiteann ag teastáil ar fud 
na bhfo-earnálacha uile. Leis an gcóras monatóireachta 
agus tuairiscithe um fheidhmíocht a thomhas, cuirtear ar 
chumas gach eagraíochta – beag beann ar an leibhéal 
tomhaltais fuinnimh atá iontu – anailís a dhéanamh ar a 
bhfuil le déanamh acu chun an sprioc a bhaint amach agus 
idirghabhálacha straitéiseacha ó thaobh éifeachtúlacht 
fuinnimh de a cheapadh ar mhaithe leis an tionchar is mó a 
imirt ina leith sin.

Tá na heagraíochtaí earnála poiblí ar iarradh orthu 
tuarascálacha a chur isteach leagtha amach i rannán 5.3.

FÍOR 15: FEIDHMÍOCHT EARNÁLA I GCOMPARÁID LEIS AN SPRIOC DON BHLIAIN 2020 FAOI NEEAP

16 Tuarascáil Bhliantúil 2018 maidir le Feidhmíocht na hEarnála Poiblí i dtaca le hÉifeachtúlacht Fuinnimh



15%

20%

25%

30%

35%

10%

5%

0%
AN STÁTSEIRBHÍS

Freagrach as

den Tomhaltas 
Iomlán Fuinnimh 

4%

28.2%

OIDEACHAS 

Freagrach as

den Tomhaltas 
Iomlán Fuinnimh

8%

30.8%

SLÁINTE 

Freagrach as

den Tomhaltas 
Iomlán Fuinnimh 

18%

22.2%

CEARTAS AGUS COSAINT

6%
Freagrach as

den Tomhaltas 
Iomlán Fuinnimh

21.9%

ÚDARÁS ÁITIÚIL

Freagrach as

den Tomhaltas 
Iomlán Fuinnimh

23%

28.0%

SCOILEANNA AGUS 
BOIRD OIDEACHAIS 

AGUS OILIÚNA

Freagrach as

den Tomhaltas 
Iomlán Fuinnimh

6%

6.4%

23.3%

COMHLACHT TRÁCHTÁLA STÁIT 

Freagrach as

den Tomhaltas 
Iomlán Fuinnimh

31%

COMHLACHT 
NEAMHTHRÁCHTÁLA 
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Iomlán Fuinnimh
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33%
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24%

Tá dúshláin shuntasacha le sárú ag 
comhlachtaí poiblí má tá siad chun 
an bhearna idir an fheidhmíocht 
reatha agus an sprioc le haghaidh 
na bliana 2020 a dhúnadh.
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5.2 Grúpaí Roinne

Sa Straitéis um Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Phoiblí, 
cuireadh creat rialachais ar bun le haghaidh an sprioc 33% a 
bhaint amach. Is creat é sin atá bunaithe ar ghrúpaí roinne. 
Cuimsíonn gach grúpa an Roinn Rialtais lena mbaineann agus 
na comhlachtaí atá faoina coimirce.

Tugtar i bhFíor 16 forbhreathnú ar an úsáid fuinnimh ag gach 
grúpa roinne, ar an líon comhlachtaí poiblí i ngach grúpa, ar 
stádas tuairiscithe gach grúpa agus ar an leibhéal gnóthachan 
éifeachtúlachta a rinne gach grúpa faoin mbliain 2017. Is é atá 
sna sonraí tomhaltais agus éifeachtúlachta atá léirithe ná na 
sonraí comhiomlána do gach ceann de na comhlachtaí 
poiblí aonair laistigh de gach grúpa roinne, lena 
n-áirítear an Roinn í féin.

FÍOR 16: MIONDEALÚ AR NA TUARASCÁLACHA A FUARTHAS DE RÉIR GRÚPA ROINNE

Grúpa Roinne Tomhaltas 
Fuinnimh 

(Phríomhúil) 2017

Tuarascálacha 
iomlána

Stádas 
Foriomlán 

(2017)

Coigiltí 
Fuinnimh ón 

mBonnlíne

% den tomhaltas 
earnála poiblí

%

Talmhaíocht, Bia agus Mara 12% 9 de 9 14%

Gnó, Fiontar agus Nuálaíocht <1% 14 de 15 41%

Leanaí agus Gnóthaí Óige <1% 4 de 5 41%

Cumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide  
agus Comhshaol

4% 16 de 16 33%

Cultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht <1% 15 de 17 32%

Cosaint 3% 3 de 3 24%

Oideachas agus Scileanna 10% 73 de 79 27%

– Scoileanna Neamhspleácha 4% 2,279 de 3,696 5%

Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Shóisialach <1% 3 de 3 33%

Airgeadas 2% 9 de 10 24%

Gnóthaí Eachtracha agus Trádáil <1% 1 de 1 38%

Sláinte 18% 72 de 78 22%

Tithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil 11% 11 de 12 23%

– Údaráis Áitiúla 12% 31 de 31 23%

Dlí agus Ceart agus Comhionannas 4% 20 de 21 20%

Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú <1% 9 de 9 39%

Forbairt Tuaithe agus Pobail <1% 3 de 4 36%

An Taoiseach <1% 8 de 8 29%

Iompar, Turasóireacht agus Spórt 17% 30 de 30 27%

Is mar seo a leanas atá stádas foriomlán an fheabhais éifeachtúlachta fuinnimh ar an mbonnlíne don bhliain 2017:

 
Níos éifeachtúla ná an 
bhonnlíne agus ar an 
mbóthar ceart le haghaidh 
an sprioc don bhliain 2020 
a bhaint amach

 
Níos éifeachtúla ná an 
bhonnlíne, ach gan a bheith 
ar an mbóthar ceart go fóill 
le haghaidh an sprioc don 
bhliain 2020 a bhaint amach

 
Níos neamhéifeachtúla 
ná an bhonnlíne

18 Tuarascáil Bhliantúil 2018 maidir le Feidhmíocht na hEarnála Poiblí i dtaca le hÉifeachtúlacht Fuinnimh



5.3 Feidhmíocht Comhlachtaí Poiblí

Aithníonn SEAI gur próiseas atriallach atá i bpróifíl iomlán 
fuinnimh a fhorbairt d’eagraíochtaí, rud a thógfaidh am 
de réir mar a chuirtear le cumas comhlachtaí poiblí sonraí 
feabhsaithe a chur isteach gach bliain. Tá an obair sin ar siúl 
fós. 

Leanann SEAI de bheith ag obair leis na comhlachtaí poiblí 
agus na scoileanna go léir chun feabhas a chur ar cháilíocht a 
gcuid sonraí trí ábhair threorach, trí oiliúint agus trí sheirbhísí 
sainiúla tacaíochta a sholáthar.

Tá na comhlachtaí poiblí agus na scoileanna liostaithe mar 
seo a leanas:

Comhlachtaí Poiblí (Seachas Scoileanna)
Na 33112 chomhlacht phoiblí a chuir tuarascáil iomlán isteach 
chuig SEAI faoin spriocdháta, tá siad liostaithe in ord aibítre i 
dtrí ghrúpa de réir an leibhéil tomhaltais fuinnimh atá iontu. 
Is iad sin:

• Grúpa 1: Tomhaltas fuinnimh os cionn 50 GWh 

 Áirítear leis an ngrúpa seo 34 eagraíocht earnála poiblí 
atá freagrach as 72% den tomhaltas iomlán fuinnimh a 
tuairiscíodh.

• Grúpa 2: Tomhaltas fuinnimh idir 5 GWh agus 50 GWh 

 Áirítear leis an ngrúpa seo 123 comhlacht poiblí atá 
freagrach as 22% den tomhaltas iomlán fuinnimh a 
tuairiscíodh.

• Grúpa 3: Tomhaltas fuinnimh faoi bhun 5 GWh nó 
cothrom leis 

 Áirítear leis an ngrúpa seo 174 chomhlacht phoiblí 
atá freagrach as 2% den tomhaltas iomlán fuinnimh a 
tuairiscíodh.

Comhlachtaí Poiblí nár Thuairiscigh
Na comhlachtaí poiblí nár thuairiscigh, tá siad liostaithe in ord 
aibítre.

Scoileanna Neamhspleácha
An 2,279 scoil neamhspleácha a chuir tuarascálacha iomlána 
isteach chuig SEAI faoin spriocdháta, agus iad freagrach as 
4% den tomhaltas iomlán fuinnimh a tuairiscíodh, tá siad 
liostaithe in ord aibítre de réir contae.

Sonraí Mionsonraithe Breise
Chruthaigh SEAI rannán nua ‘torthaí monatóireachta agus 
tuairiscithe’ ar a shuíomh Gréasáin chun sonraí fuinnimh 
earnála poiblí a fhoilsiú, lena n-áirítear sonraí mionsonraithe 
faoi thomhaltas agus feidhmíocht fuinnimh ar leibhéal 
eagraíochta agus bunachar sonraí um thionscadail choigilte 
fuinnimh. Tá sé sin ar fáil ag www.seai.ie/publicsector. 

12 Áirítear leis an bhfigiúr Boird Oideachais agus Oiliúna ach ní áirítear leis scoileanna neamhspleácha.
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5.3.1 Comhlachtaí Poiblí (Seachas Scoileanna)

COMHLACHTAÍ POIBLÍ GHRÚPA 1: TOMHALTAS FUINNIMH OS CIONN 50 GWh

Comhlacht Poiblí Stádas 
Foriomlán 

(2017) 

Coigiltí 
Fuinnimh 

ón mBonn-
líne

%

An Garda Síochána 25.4%

An Post 9.4%

Ospidéal Beaumont 12.3%

Bus Éireann 1.7%

Coillte Teoranta 13.1%

Comhairle Contae Chorcaí  3 20.8%

daa plc 44.1%

Óglaigh na hÉireann 24.1%

An Roinn Talmhaíochta,  
Bia agus Mara 

20.6%

An Roinn Oideachais  
agus Coimirce Sóisialaí

32.4%

Comhairle Contae Dhún na 
nGall 

 3 5.2%

Bus Átha Cliath 14.1%

Comhairle Cathrach Bhaile  
Átha Cliath 

 3 29.8%

Ollscoil Chathair Bhaile Átha 
Cliath

35.3%

Comhairle Contae Dhún  
Laoghaire-Ráth an Dúin 

 3 28.2%

Bord Soláthair an Leictreachais 31.6%

Comhairle Contae Fhine Ghall  3 30.3%

Comhlacht Poiblí Stádas 
Foriomlán 

(2017) 

Coigiltí 
Fuinnimh 

ón mBonn-
líne

%

Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte 

20.9%

Iarnród Éireann 33.8%

Seirbhís Phríosúin na hÉireann 8.7%

Uisce Éireann  3a 22.4%

Ospidéal Ollscoile Mater 
Misericordiae 

 2 30.1%

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 34.0%

Oifig na nOibreacha Poiblí 21.1%

Raidió Teilifís Éireann 43.8%

Na Coimisinéirí Ioncaim 18.7%

Comhairle Contae Bhaile Átha 
Cliath Theas 

 3 25.4%

Ospidéal San Séamas  2 23.4%

Ospidéal Ollscoile Naomh 
Uinseann

 2 28.7%

Bonneagar Iompair Éireann 20.9%

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath

26.3%

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 36.6%

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha 
Cliath

30.4%

Ollscoil Luimnigh 21.9%

Is mar seo a leanas atá stádas foriomlán an fheabhais éifeachtúlachta fuinnimh ar an mbonnlíne don bhliain 2017:

 
Níos éifeachtúla ná 
an bhonnlíne agus ar 
an mbóthar ceart le 
haghaidh an sprioc 
don bhliain 2020 a 
bhaint amach

 
Níos éifeachtúla ná an 
bhonnlíne, ach gan a 
bheith ar an mbóthar 
ceart go fóill le haghaidh 
an sprioc don bhliain 
2020 a bhaint amach

 
Níos neamh-
éifeachtúla ná 
an bhonnlíne

Nóta 1
Thug an comhlacht poiblí sonraí 
leordhóthanacha chun toradh coigiltí 
a ríomh le haghaidh na bliana 2017; 
mar sin féin, tá an toradh lasmuigh de 
raon ionchais na feidhmíochta dóchúla 
fuinnimh agus teastaíonn fíorú uaidh.

Nóta 2
Tá aghaidh le tabhairt 
ar ghnéithe de na 
sonraí tuairiscithe chun 
cáilíocht sonraí agus 
fíorú a fheabhsú.

Nóta 3
Áirítear le toradh gach údaráis 
áitiúil feidhmíocht na sócmhainní 
seirbhísí uisce go dtí an bhliain 
2013, agus an bhliain sin san 
áireamh, ach ní áirítear leis 
seirbhísí uisce ó shin i leith. 

Nóta 3a
Ríomhtar feidhmíocht fuinnimh Uisce Éireann ar bhonn fheidhmíocht na sócmhainní seirbhísí 
uisce ón mbliain 2009 i leith. Bhí na sócmhainní sin faoi úinéireacht na n-údarás áitiúil agus 
bhí siad á n-oibriú acu go dtí deireadh na bliana 2013. Le linn na tréimhse sin, d’fheabhsaigh 
an earnáil seirbhísí uisce a feidhmíocht faoi 6.9%. D’fhéadfadh go n-athbhreithneofaí an figiúr 
coigiltí i mblianta le teacht de réir mar a oibríonn na húdaráis áitiúla, Uisce Éireann agus SEAI le 
chéile chun cáilíocht agus cainníocht na sonraí fuinnimh, sonraí stairiúla san áireamh, a fheabhsú. 

20 Tuarascáil Bhliantúil 2018 maidir le Feidhmíocht na hEarnála Poiblí i dtaca le hÉifeachtúlacht Fuinnimh



Is mar seo a leanas atá stádas foriomlán an fheabhais éifeachtúlachta fuinnimh ar an mbonnlíne don bhliain 2017:

 
Níos éifeachtúla ná 
an bhonnlíne agus ar 
an mbóthar ceart le 
haghaidh an sprioc 
don bhliain 2020 a 
bhaint amach

 
Níos éifeachtúla ná an 
bhonnlíne, ach gan a 
bheith ar an mbóthar 
ceart go fóill le haghaidh 
an sprioc don bhliain 
2020 a bhaint amach

 
Níos neamh-
éifeachtúla ná 
an bhonnlíne

Nóta 1
Thug an comhlacht poiblí sonraí 
leordhóthanacha chun toradh coigiltí 
a ríomh le haghaidh na bliana 2017; 
mar sin féin, tá an toradh lasmuigh de 
raon ionchais na feidhmíochta dóchúla 
fuinnimh agus teastaíonn fíorú uaidh.

Nóta 2
Tá aghaidh le tabhairt 
ar ghnéithe de na 
sonraí tuairiscithe chun 
cáilíocht sonraí agus 
fíorú a fheabhsú.

Nóta 3
Áirítear le toradh gach údaráis 
áitiúil feidhmíocht na sócmhainní 
seirbhísí uisce go dtí an bhliain 
2013, agus an bhliain sin san 
áireamh, ach ní áirítear leis 
seirbhísí uisce ó shin i leith. 

Nóta 3a
Ríomhtar feidhmíocht fuinnimh Uisce Éireann ar bhonn fheidhmíocht na sócmhainní seirbhísí 
uisce ón mbliain 2009 i leith. Bhí na sócmhainní sin faoi úinéireacht na n-údarás áitiúil agus 
bhí siad á n-oibriú acu go dtí deireadh na bliana 2013. Le linn na tréimhse sin, d’fheabhsaigh 
an earnáil seirbhísí uisce a feidhmíocht faoi 6.9%. D’fhéadfadh go n-athbhreithneofaí an figiúr 
coigiltí i mblianta le teacht de réir mar a oibríonn na húdaráis áitiúla, Uisce Éireann agus SEAI le 
chéile chun cáilíocht agus cainníocht na sonraí fuinnimh, sonraí stairiúla san áireamh, a fheabhsú. 

COMHLACHTAÍ POIBLÍ GHRÚPA 2: TOMHALTAS FUINNIMH IDIR 5 GWh AGUS 50 GWh

Comhlacht Poiblí Stádas 
Foriomlán 

(2017) 

Coigiltí 
Fuinnimh 

ón mBonn-
líne

%

Ospidéal Adelaide agus na Mí, ina 
gcorpraítear Ospidéal Náisiúnta na Leanaí

26.6%

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain  2 25.8%

Bord na Móna plc 60.4%

Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta, Éire 26.7%

Camphill Communities (Éire)  1

Ospidéal Ortaipéideach Náisiúnta na Ceapaí 34.5%

Comhairle Contae Cheatharlach  3 26.3%

Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin 
agus Mhuineacháin

1.0%

Comhairle Contae an Chabháin  3 17.3%

Banc Ceannais na hÉireann 23.8%

Teach Bhaile an tSíbhrigh 9.9%

Ospidéal Ollscolaíoch na Leanaí 14.9%

Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair  
Bhaile Átha Cliath

12.6%

Comhairle Contae an Chláir  3 17.8%

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide 21.0%

Coimisinéirí Soilse na hÉireann 38.9%

Ospidéal Ollscoile Ban  
agus Naíonán an Chúim

5.4%

Fondúireacht Cope 13.7%

Aerfort Chorcaí 44.1%

Comhairle Cathrach Chorcaí  3 27.8%

Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 8.1%

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí 43.7%

An tSeirbhís Chúirteanna 10.4%

Iníonacha na Carthanachta - Seirbhísí 
Míchumais Intleachtúil

11.9%

An Roinn Oideachais  
agus Scileanna

26.1%

An Roinn Airgeadais 11.1%

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála 38.1%

An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail  
agus Rialtais Áitiúil

24.5%

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 32.4%

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe

76.0%

Comhlacht Poiblí Stádas 
Foriomlán 

(2017) 

Coigiltí 
Fuinnimh 

ón mBonn-
líne

%

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 12.3%

Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall  2 -44.0%

Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha 
Cliath agus Dhún Laoghaire

15.7%

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 29.0%

Cuideachta Poirt Bhaile Átha Cliath 24.3%

Institiúid Ealaíne, Deartha agus 
Teicneolaíochta Dhún Laoghaire 

-1.2%

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan 11.8%

EirGrid cpt 34.0%

Cumas Éireann 32.9%

Fiontraíocht Éireann 48.7%

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil

32.9%

Comhairle Cathrach na Gaillimhe  3 30.3%

Comhairle Contae na Gaillimhe  3 21.8%

Institiúid Teicneolaíochta  
na Gaillimhe-Mhaigh Eo

27.2%

Bord Oideachais agus Oiliúna  
na Gaillimhe agus Ros Comáin

19.9%

Líonraí Gáis Éireann 42.6%

Seirbhís Thithe an Oireachtais 25.5%

GFT Éireann 55.1%

Iascach Intíre Éireann 17.3%

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir  2 59.9%

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 37.3%

An Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach 26.8%

Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta 33.7%

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí 36.0%

Údarás Eitlíochta na hÉireann 26.7%

Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann 28.8%

Bord na gCon 32.2%

Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann  2 33.8%

Comhairle Contae Chiarraí  3 29.4%

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí 19.0%

Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara  
agus Chill Mhantáin

43.1%
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Comhlacht Poiblí Stádas 
Foriomlán 

(2017) 

Coigiltí 
Fuinnimh 

ón mBonn-
líne

%

Comhairle Contae Chill Dara  3 20.0%

Bord Oideachais agus  
Oiliúna Chill Chainnigh  
agus Cheatharlach

15.1%

Comhairle Contae Chill Chainnigh  3 26.8%

Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise  
agus Uíbh Fhailí

-0.3%

Comhairle Chontae Laoise  3 36.9%

Comhairle Contae Liatroma  2 31.5%

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 46.8%

Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh  
agus an Chláir

19.2%

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh  3 18.2%

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh 34.8%

Bord Oideachais agus Oiliúna  
an Longfoirt agus na hIarmhí

 2 39.8%

Comhairle Contae an Longfoirt  3 33.0%

Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí -11.2%

Comhairle Contae Lú  3 43.3%

Foras na Mara 27.3%

Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach 24.2%

Ospidéal Ollscoile agus Ospís Marymount 61.1%

Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad 19.9%

Comhairle Contae Mhaigh Eo  2&3 21.2%

Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, 
Shligigh agus Liatroma 

 2 -65.7%

Comhairle Chontae na Mí  3 13.8%

Ospidéal na Trócaire 32.1%

Ionad Cúraim Áth an Mhuilinn -20.9%

Comhairle Contae Mhuineacháin  3 26.9%

Fondúireacht Muiríosa 43.5%

An Dánlann Náisiúnta 44.4%

An Líonra Náisiúnta Foghlama Teo. -10.4%

An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais  2 7.8%

Ard-Mhúsaem na hÉireann 14.7%

An tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin  1

Comhairle Contae Uíbh Fhailí  3 25.0%

Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn 24.9%

Ospís Mhuire Mháthair, Crois Araild, Teo. 18.0%

Comhlacht Poiblí Stádas 
Foriomlán 

(2017) 

Coigiltí 
Fuinnimh 

ón mBonn-
líne

%

Ospidéal Mhullach na Pise, an Caisleán Nua 12.7%

Permanent TSB 24.5%

Cuideachta Phort Chorcaí 29.8%

RehabCare  2 -24.6%

Comhairle Contae Ros Comáin  3 22.8%

Ospidéal an Rotunda 13.2%

Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn 32.7%

An tOspidéal Ríoga -3.8%

Seirbhísí Pobail Eoin Dé Teo. 0.8%

Shannon Airport Authority DAC. 22.5%

Comhairle Contae Shligigh  2 7.7%

An Otharlann Theas - Ospidéal Victoria  2 -12.4%

Spórt Éireann 59.0%

Ospidéal Naomh Mícheál 9.6%

An tSaotharlann Stáit 29.8%

Stewarts Care Ltd 21.0%

Teagasc 5.1%

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann 21.1%

Comhairle Contae Thiobraid Árann  3 46.0%

Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann 14.3%

An Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh 39.0%

Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge 
agus Loch Garman

-17.9%

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge  3 16.1%

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge 41.2%

Uiscebhealaí Éireann 6.4%

Cumann Cúraim an Iarthair 29.9%

Comhairle Contae na hIarmhí  3 15.1%

Comhairle Contae Loch Garman  3 26.2%

Comhairle Contae Chill Mhantáin  3 11.3%

Is mar seo a leanas atá stádas foriomlán an fheabhais éifeachtúlachta fuinnimh ar an mbonnlíne don bhliain 2017:

 
Níos éifeachtúla ná 
an bhonnlíne agus ar 
an mbóthar ceart le 
haghaidh an sprioc 
don bhliain 2020 a 
bhaint amach

 
Níos éifeachtúla ná an 
bhonnlíne, ach gan a 
bheith ar an mbóthar 
ceart go fóill le haghaidh 
an sprioc don bhliain 
2020 a bhaint amach

 
Níos neamh-
éifeachtúla ná 
an bhonnlíne

Nóta 1
Thug an comhlacht poiblí sonraí 
leordhóthanacha chun toradh coigiltí 
a ríomh le haghaidh na bliana 2017; 
mar sin féin, tá an toradh lasmuigh de 
raon ionchais na feidhmíochta dóchúla 
fuinnimh agus teastaíonn fíorú uaidh.

Nóta 2
Tá aghaidh le tabhairt 
ar ghnéithe de na 
sonraí tuairiscithe chun 
cáilíocht sonraí agus 
fíorú a fheabhsú.

Nóta 3
Áirítear le toradh gach údaráis 
áitiúil feidhmíocht na sócmhainní 
seirbhísí uisce go dtí an bhliain 
2013, agus an bhliain sin san 
áireamh, ach ní áirítear leis 
seirbhísí uisce ó shin i leith. 
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Comhlacht Poiblí Stádas 
Foriomlán 

(2017) 

Coigiltí 
Fuinnimh 

ón mBonn-
líne

%

Amharclann na Mainistreach 25.4%

Ability West 31.2%

Údarás Uchtála na hÉireann 27.9%

AHEAD 31.4%

An Bord Pleanála 47.0%

An Foras Teanga – Gníomhaireacht na 
hUltaise

24.4%

An Chomhairle Ealaíon 13.4%

Ionad Oideachais Átha Luain 31.3%

Cuideachta Phort Bhá Bheanntraí Teo.  2 -10.7%

Ionad Oideachais na Carraige Duibhe 49.7%

Bord Bia 67.0%

Bord Iascaigh Mhara 6.9%

Údarás Craolacháin na hÉireann 31.5%

Ionad Oideachais Chora Droma Rúisc  2 39.2%

Seirbhísí Cairde na Carraige Léithe 20.4%

An Phríomh-Oifig Staidrimh 34.0%

An Rialálaí Carthanas  2 47.6%

Cheshire Ireland  2 58.2%

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 28.1%

Children's Sunshine Home/Laura Lynn 20.2%

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh 43.6%

Ionad Oideachais an Chláir 25.6%

Ionad Oideachais Chontae Loch Garman 26.4%

Ospidéal Pobail an Chóibh 5.8%

An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta 28.8%

An Coimisiún um Rialáil Iarnróid 87.9%

An Coimisiún um Rialáil Fóntais 59.2%

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí agus 
Cláraitheoir na gCara-chumann

 2 0.2%

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint 
Tomhaltóirí

36.9%

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí 3.6%

CORU  1

Dánlann Ealaíne Crawford, Corcaigh  2 16.4%

An Coimisinéir Cosanta Sonraí -6.9%

Iníonacha na Carthanachta – Seirbhísí Leanaí 
agus Teaghlaigh 

37.5%

An Chomhairle Fiaclóireachta  1

Comhlacht Poiblí Stádas 
Foriomlán 

(2017) 

Coigiltí 
Fuinnimh 

ón mBonn-
líne

%

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 47.0%

Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na 
hAeráide agus Comhshaoil

51.8%

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 63.4%

An Roinn Cosanta 25.4%

An Roinn Sláinte 17.8%

An Roinn Post, Fiontar  
agus Nuálaíochta 

42.9%

Roinn an Taoisigh 14.2%

Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na 
hÉireann

 2 -19.5%

An Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol 
Digiteach

5.4%

Ionad Oideachais Dhún na nGall  2 13.5%

Aerfort Réigiúnach Dhún na nGall -2.0%

Cuideachta Poirt Dhroichead Átha 69.4%

Ionad Oideachais Dhroim Conrach 37.3%

Ospidéal agus Scoil Déidliachta Bhaile Átha 
Cliath

 2 30.8%

Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath 35.6%

Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar 11.7%

Cuideachta Cuain Dhún Laoghaire 37.7%

An Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta 
agus Sóisialta (ESRI)

-11.5%

Ionad Oideachais Thrá Lí 26.3%

Ervia (Seirbhísí Comhroinnte) 6.8%

Fáilte Ireland 43.6%

An tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais 50.3%

FOLD Ireland  2 -4.9%

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann 9.0%

An tSaotharlann Fóiréinseolaíochta 20.6%

Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus 
Shoilse na hÉireann

29.9%

Ionad Oideachais na Gaillimhe  2 36.0%

Cigireacht an Gharda Síochána 32.0%

Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána 34.6%

Good Shepherd Services 2.7%

Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin

 1

COMHLACHTAÍ POIBLÍ GHRÚPA 3: TOMHALTAS FUINNIMH FAOI BHUN 5 GWh NÓ COTHROM LEIS

Is mar seo a leanas atá stádas foriomlán an fheabhais éifeachtúlachta fuinnimh ar an mbonnlíne don bhliain 2017:

 
Níos éifeachtúla ná 
an bhonnlíne agus ar 
an mbóthar ceart le 
haghaidh an sprioc 
don bhliain 2020 a 
bhaint amach

 
Níos éifeachtúla ná an 
bhonnlíne, ach gan a 
bheith ar an mbóthar 
ceart go fóill le haghaidh 
an sprioc don bhliain 
2020 a bhaint amach

 
Níos neamh-
éifeachtúla ná 
an bhonnlíne

Nóta 1
Thug an comhlacht poiblí sonraí 
leordhóthanacha chun toradh coigiltí 
a ríomh le haghaidh na bliana 2017; 
mar sin féin, tá an toradh lasmuigh de 
raon ionchais na feidhmíochta dóchúla 
fuinnimh agus teastaíonn fíorú uaidh.

Nóta 2
Tá aghaidh le tabhairt 
ar ghnéithe de na 
sonraí tuairiscithe chun 
cáilíocht sonraí agus 
fíorú a fheabhsú.
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Comhlacht Poiblí Stádas 
Foriomlán 

(2017) 

Coigiltí 
Fuinnimh 

ón mBonn-
líne

%

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta 30.4%

An tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte  2 33.7%

An Chomhairle Oidhreachta  2 60.8%

An tÚdarás um Ard-Oideachas, an 
Chomhairle um Thaighde in Éirinn 

40.9%

Rásaíocht Chapall Éireann Teo. 33.2%

An Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe 28.4%

Ospidéal Ortaipéideach Ionchorpraithe na 
hÉireann 

47.0%

Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain 17.1%

An Cigire Príosún agus Ionad Coinneála -40.0%

An Foras Riaracháin -3.1%

Idir-Thrádáil Éireann 12.5%

Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann -13.3%

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine 50.9%

Sábháilteacht Uisce na hÉireann 64.2%

KARE 2.5%

Ionad Oideachais Chill Dara 32.4%

Ionad Oideachais Chill Chainnigh  2 -1.7%

Ionad Oideachais Laoise  2 51.7%

An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí  2 41.0%

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil 22.2%

Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar  1

Ionad Oideachais Luimnigh -23.0%

An Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre 32.9%

An Coimisiún Meabhair-Shláinte 32.5%

Met Éireann 9.6%

Ionad Oideachais Mhuineacháin -1.3%

An Chartlann Náisiúnta 46.8%

An Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse  2 14.1%

An Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha  2 40.4%

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta

12.1%

An tÚdarás Náisiúnta Míchumais 35.3%

An Oifig Náisiúnta d'Fhorbairt Eacnamaíoch 
agus Shóisialach 

39.1%

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann  2 30.3%

An Ghníomhaireacht Náisiúnta Bainne -5.5%

An Ghníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta 52.8%

An tÚdarás Náisiúnta Iompair 51.4%

Comhlacht Poiblí Stádas 
Foriomlán 

(2017) 

Coigiltí 
Fuinnimh 

ón mBonn-
líne

%

Gníomhaireacht Bainistíochta  
an Chisteáin Náisiúnta

63.4%

An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála  2 33.5%

Ionad Oideachais na hUaimhe 34.5%

CNCM (an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim 
agus Measúnachta) 

43.9%

Cuideachta Calafoirt Ros Mhic Thriúin 20.0%

Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair 30.4%

An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na 
hÉireann

13.4%

Oifig an Ard-Aighne 23.6%

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 24.1%

Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú 
Corparáideach 

 2 -31.1%

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí 51.6%

Oifig an Ombudsman 33.7%

Oifig an Ombudsman do Leanaí 15.1%

Oifig an Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann  2 31.9%

Oifig an Choimisinéara Teanga 22.8%

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 5.1%

An Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta 53.2%

Port na Gaillimhe  2 42.7%

Cuideachta Chuan Phort Láirge 71.7%

An Chomhairle um Chúram Éigeandála 
Réamhospidéil 

 2 42.8%

Teaghlachas an Uachtaráin 8.6%

An tÚdarás Slándála Príobháidí 15.0%

An tSeirbhís Phromhaidh, Gníomhaireacht 
de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais

16.9%

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do 
Mhúinteoirí

 2 46.8%

An tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine 43.8%

PSI – an Rialtóir Cógaisíochta 39.7%

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 54.4%

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 66.4%

Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta  1

An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe  2 35.3%

An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre -4.4%

Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann  2 10.7%

Ospidéal Súl is Cluas Victoria Ríoga 36.8%

Is mar seo a leanas atá stádas foriomlán an fheabhais éifeachtúlachta fuinnimh ar an mbonnlíne don bhliain 2017:

 
Níos éifeachtúla ná 
an bhonnlíne agus ar 
an mbóthar ceart le 
haghaidh an sprioc 
don bhliain 2020 a 
bhaint amach

 
Níos éifeachtúla ná an 
bhonnlíne, ach gan a 
bheith ar an mbóthar 
ceart go fóill le haghaidh 
an sprioc don bhliain 
2020 a bhaint amach

 
Níos neamh-
éifeachtúla ná 
an bhonnlíne

Nóta 1
Thug an comhlacht poiblí sonraí 
leordhóthanacha chun toradh coigiltí 
a ríomh le haghaidh na bliana 2017; 
mar sin féin, tá an toradh lasmuigh de 
raon ionchais na feidhmíochta dóchúla 
fuinnimh agus teastaíonn fíorú uaidh.

Nóta 2
Tá aghaidh le tabhairt 
ar ghnéithe de na 
sonraí tuairiscithe chun 
cáilíocht sonraí agus 
fíorú a fheabhsú.
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Comhlacht Poiblí Stádas 
Foriomlán 

(2017) 

Coigiltí 
Fuinnimh 

ón mBonn-
líne

%

Biaslán 24.8%

Fondúireacht Eolaíochta Éireann  2 12.3%

An Rannóg Riarachán Iascaigh Mhara 29.1%

An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara  2 40.4%

Réadmhaoine Tráchtála Shionainne 50.5%

Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge 32.2%

Ionad Oideachais Shligigh  2 -33.7%

SOLAS 30.1%

SOS Kilkenny Teo. 35.4%

Tionól Réigiúnach an Deiscirt 36.0%

Comhlacht na gClár Speisialta AE 40.3%

Fondúireacht Iósaf  1

Coláiste Oideachais Naomh Angela, Sligeach 26.2%

Seirbhísí San Críostóir Teo. 43.8%

Cumann Naomh Crónán CLG  2 57.7%

Ospís Naomh Proinsias 29.2%

Ospidéal Eoin 26.6%

Teach San Mícheál  1

Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc -8.1%

Coimisiún na Scrúduithe Stáit 12.0%

Sunbeam House Services  2 67.0%

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 50.9%

An Chomhairle Mhúinteoireachta 37.4%

TG4 38.1%

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht 
Sláinte (HIQA) 

40.6%

An tÚdarás Árachas Sláinte 34.9%

An Bord Taighde Sláinte 50.3%

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann 31.8%

Bord Scannán na hÉireann  2 33.0%

Comhairle na nDochtúirí Leighis 24.9%

An tÚdarás Pinsean  2 39.4%

An tÚdarás Clárúcháin Maoine  1

Turasóireacht Éireann 37.3%

Údarás na Gaeltachta 38.7%

An Oifig Luachála 7.2%

An Binse Luachála  1

Ionad Múinteoirí Phort Láirge -6.9%

Coimisiún Forbartha an Iarthair -7.1%

An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre 9.4%

5.3.2 Comhlachtaí Poiblí nár Thuairiscigh
Athraíonn an líon comhlachtaí poiblí a gceanglaítear orthu 
tuairisciú astu féin ó bhliain go bliain de bharr athruithe 
eagraíochta laistigh den earnáil. I gcás eagraíochtaí beaga ar 
iarradh orthu tuairisciú i leith na bliana 2017, níor thuairiscigh 
roinnt díobh sonraí astu féin ach tuairiscíodh a gcuid sonraí trí 
‘mháthaireagraíochtaí’ agus is féidir nach dtagann eagraíochtaí 
eile a thuilleadh faoin sainmhíniú ar chomhlacht poiblí, mar atá 
leagtha amach in I.R. Uimh. 426 de 2014. Níl na heagraíochtaí 
sin liostaithe anseo. Tá na hathruithe eagraíochta sin faoi réir 
athbhreithniú leanúnach ag SEAI.

An Foras Teanga – Foras na Gaeilge

An Clinic Lárnach Íocshláinteach

Educampus Services

An Chúirt Oibreachais

Léargas - an Biúró Malartaithe 

An tÚdarás Rialála Seribhísí Dlí

An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil 

Ionad Oideachais Mhaigh Eo 

Nua Healthcare Services

Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

Pobal

Acadamh Ríoga na hÉireann 

Cumann Naomh Caitríona Teo. 

Ionad Naomh Pádraig, Cill Chainnigh 

Ionad Bessborough 

An Ceoláras Náisiúnta

Ionad Oideachais Chorcaí Thiar

Is mar seo a leanas atá stádas foriomlán an fheabhais éifeachtúlachta fuinnimh ar an mbonnlíne don bhliain 2017:

 
Níos éifeachtúla ná 
an bhonnlíne agus ar 
an mbóthar ceart le 
haghaidh an sprioc 
don bhliain 2020 a 
bhaint amach

 
Níos éifeachtúla ná an 
bhonnlíne, ach gan a 
bheith ar an mbóthar 
ceart go fóill le haghaidh 
an sprioc don bhliain 
2020 a bhaint amach

 
Níos neamh-
éifeachtúla ná 
an bhonnlíne

Nóta 1
Thug an comhlacht poiblí sonraí 
leordhóthanacha chun toradh coigiltí 
a ríomh le haghaidh na bliana 2017; 
mar sin féin, tá an toradh lasmuigh de 
raon ionchais na feidhmíochta dóchúla 
fuinnimh agus teastaíonn fíorú uaidh.

Nóta 2
Tá aghaidh le tabhairt 
ar ghnéithe de na 
sonraí tuairiscithe chun 
cáilíocht sonraí agus 
fíorú a fheabhsú.
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Aguisín 1 – Modheolaíocht Tuairiscithe

Is iad seo na príomhphrionsabail is bonn leis an 
modheolaíocht tuairiscithe:

• Tuairiscíonn comhlachtaí poiblí aonair gach bliain i leith 
na bliana roimhe. Tá fuinneog shainithe tuairiscithe ann 
nach mór do chomhlachtaí poiblí tuairisciú lena linn agus 
is timthriall bliantúil é sin.

• Tuairiscíonn comhlachtaí poiblí a dtomhaltas fuinnimh 
ar fad le haghaidh gach cineáil bhreosla (leictreachas, 
breoslaí teirmeacha agus breoslaí iompair) ag leibhéal 
eagraíochta.

• Tuairiscíonn comhlachtaí poiblí sonraí bonnlíne ar bhonn 
aonuaire.

• Tuairiscíonn comhlachtaí poiblí a dtomhaltas fuinnimh ar 
bhonn bliantúil ansin i leith na bliana roimhe.

• I gcás leictreachais agus gáis nádúrtha, níl le déanamh 
ag gach comhlacht poiblí ach a n-uimhreacha méadair 
(MPRNanna (Uimhreacha Tagartha Méadarphointe) 
agus GPRNanna (Uimhreacha Tagartha Gásphointe)) a 
chur faoi bhráid SEAI uair amháin agus iad a bhailíochtú 
gach bliain ina dhiaidh sin. Is go díreach ó na hoibreoirí 
méadair rialáilte (BSL, MRSO agus Líonraí Gáis Éireann) a 
fhaigheann SEAI rochtain ar na sonraí tomhaltas fuinnimh 
a chomhfhreagraíonn do na huimhreacha méadair sin 
gach bliain.

• I gcás gach foinse fuinnimh nach bhfuil ceangailte leis 
an líonra (e.g. olaí téimh, gás peitriliam leachtach (LPG), 
breoslaí soladacha, díosal), féintuairiscíonn comhlachtaí 
poiblí a bhfo-iomláin tomhaltais go díreach do SEAI.

• Gach bliain, ní mór do chomhlachtaí poiblí méadrach 
gníomhaíochta a chomhfhreagraíonn is fearr dá n-úsáid 
fuinnimh a fhéintuairisciú.

Tosóidh an chéad timthriall tuairiscithe eile i mí na Nollag 
2018. Beidh ar gach comhlacht poiblí a dtomhaltas don 
bhliain 2018 a thuairisciú roimh dheireadh an timthrialla 
go luath i mBealtine 2019. Beidh deis acu freisin na sonraí a 
thuairiscigh siad roimhe sin a athbhreithniú/a chur in eagar.

Coigiltí Fuinnimh a Thomhas
Chun coigiltí fuinnimh a mheas, ní mór athruithe i 
bparaiméadair ar leith atá bainteach le húsáid fuinnimh a 
thomhas. Baintear úsáid i gcóras SEAI as táscairí feidhmíochta 
fuinnimh (EnPInna) chun feidhmíocht fuinnimh gach 
eagraíochta a thomhas. Cuireann sé sin ar chumas 
eagraíochtaí a dhéanamh amach cé chomh héifeachtúil atá 
siad ag úsáid fuinnimh mar go gcuirtear athruithe sa leibhéal 
gníomhaíochta a bhaineann le húsáid fuinnimh, nó ‘méadrach 
gníomhaíochta’, gach eagraíochta san áireamh ann.

Gach bliain, ríomhtar EnPI ach riachtanas iomlán fuinnimh 
phríomhúil na heagraíochta (TPER) a roinnt ar mhéadrach 
gníomhaíochta.

Is é an táscaire príomhúil le haghaidh coigiltí fuinnimh gach 
eagraíochta a rianú ná an t-athrú ar EnPI na heagraíochta 
gach bliain agus léirítear é mar choigilt chéatadánach idir 
tréimhse bhonnlíne agus an bhliain reatha (i.e. 2017). Is 
modheolaíocht inoibrithe í sin ina gcuirtear san áireamh 
feidhmíocht fuinnimh eagraíochta agus a tomhaltas fuinnimh 
agus cuirtear ar chumas comhlachtaí poiblí léi a dhéanamh 
amach cé acu atáthar nó nach bhfuiltear ag úsáid fuinnimh 
go héifeachtúil de réir na sainmhínithe ar ‘éifeachtúlacht 
fuinnimh’ agus ar ‘coigiltí fuinnimh’ a n-úsáideann an 
Coimisiún Eorpach iad.

Bonnlínte
Is i gcomparáid le bonnlíne stairiúil a mheastar an dul 
chun cinn atá déanta ag eagraíocht ar a sprioc 2020 a 
chomhlíonadh. Is féidir le heagraíochtaí a dtréimhse 
bhonnlíne féin a roghnú. Is féidir le comhlachtaí poiblí a 
roghnú cé acu ceann de na tréimhsí bonnlíne seo a leanas 
a oireann is fearr dóibh: 2001-2005 (meánaithe); 2006-2008 
(meánaithe); 2009 (bliain aonair). Is í an bhliain 2009 an 
bhonnlíne réamhshocraithe do comhlachtaí poiblí. Is féidir le 
scoileanna ceann ar bith de na bonnlínte sin nó bliain aonair 
ar bith go dtí an bhliain 2013 (réamhshocrú), agus an bhliain 
sin san áireamh, a roghnú.
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Fíorú Sonraí
Seiceáiltear bailíocht na sonraí a chuirtear isteach ar dhá 
bhealach:

• Measúnú Fíoraithe Sonraí (DVA) uathoibrithe, rud a 
chuimsíonn rialacha bailíochtaithe atá ionsuite sna 
bogearraí tuairiscithe chun a sheiceáil an bhfuil earráidí 
ann agus ionchuir á n-iontráil nó nach bhfuil.

• Measúnuithe Fíoraithe Sonraí a ndearna measúnóirí 
atá ceaptha ag SEAI iad, rud a chuimsíonn 
measúnuithe ar ghnéithe sonracha de thuarascálacha. 
Is éard atá i Measúnú Fíoraithe Sonraí ar thuarascáil 
comhlachta phoiblí ná idirghníomhaíocht dhíreach/
idirghníomhaíochtaí díreacha idir measúnóir de 
chuid SEAI agus an comhlacht poiblí chun a fhíorú go 
dtagann na sonraí a cuireadh isteach faoi chritéir áirithe 
inghlacthachta.

Baineann trí chuspóir leis an gcóras fíoraithe sonraí:

• A chinntiú, a mhéid is féidir go praiticiúil, gur láidir agus 
infhíoraithe atá na sonraí a cuireadh isteach;

• Dreasacht a thabhairt d’eagraíochtaí sonraí cruinne a chur 
isteach;

• Modh a thabhairt le haghaidh tacú le heagraíochtaí 
feabhas a chur ar an dóigh a ndéanann siad sonraí 
monatóireachta agus tuairiscithe a bhailiú agus a 
chur isteach agus le haghaidh aiseolas ar an gcóras 
monatóireachta agus tuairiscithe a chur ar fáil.

Ba éard a bhí sa phróiseas fíoraithe sonraí le haghaidh shonraí 
2017 ná measúnú ar 41% de na comhlachtaí poiblí.

Ba mhaith le SEAI buíochas a ghabháil le hOibreoirí an Chórais 
Chlárúcháin Mhéadair de chuid Líonraí BSL agus Líonraí Gáis 
Éireann as an tacaíocht leantach atá tugtha acu do na sonraí a 
theastaíonn chun éifeachtúlacht fuinnimh a thomhas agus a 
mhonatóiriú a chur ar fáil.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi 
Mhonatóireacht agus Tuairisciú, téigh 
chuig www.seai.ie/publicsector nó 
déan teagmháil le publicsector@seai.ie
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Aguisín 2 – Gluais 

Méadrach Gníomhaíochta

Tomhas ar an ngníomhaíocht a dtugann comhlacht 
poiblí fúithi. B’fhearr a chainníochtú leis an méadrach 
gníomhaíochta na príomhghníomhaíochtaí a théann i 
bhfeidhm ar úsáid fuinnimh, e.g. i gcás eagraíochtaí ina bhfuil 
an chuid is mó den tomhaltas fuinnimh i bhfoirgnimh, is 
dea-mhéadracht gníomhaíochta iad seo: an t-achar urláir 
úsáideach iomlán a dhéantar a théamh nó a aerchóiriú; an 
líon iomlán daoine a bhaineann leas as an tseirbhís fuinnimh 
arna cur ar fáil (e.g. an líon fostaithe i gcás eagraíochtaí 
oifigbhunaithe, an líon mac léinn i gcás ollscoileanna, etc.).

Bonnlíne

An tréimhse óna rianaítear an dul chun cinn atá á dhéanamh 
ag eagraíocht ar sprioc 2020 a chomhlíonadh. Tá trí bhonnlíne 
mhalartacha ann do chomhlachtaí poiblí. Is féidir le 
comhlachtaí an bhonnlíne a oireann is fearr dóibh a roghnú: 
2001-2005 (meánaithe); 2006-2008 (meánaithe); 2009 (bliain 
aonair). Is í an bhliain 2009 an bhonnlíne réamhshocraithe. Is 
féidir le scoileanna ceann ar bith de na bonnlínte sin nó bliain 
aonair ar bith go dtí an bhliain 2013 (réamhshocrú), agus an 
bhliain sin san áireamh, a roghnú.

EnPI

Táscaire Feidhmíochta Fuinnimh. Dóigh chun feidhmíocht 
fuinnimh eagraíochta a thomhas is ea EnPI. Gach bliain, 
ríomhtar EnPI ach riachtanas iomlán fuinnimh phríomhúil na 
heagraíochta (TPER) a roinnt ar mhéadrach gníomhaíochta.

GPRN

Is é is Uimhir Thagartha Ghásphointe ann ná uimhir thagartha 
uathúil a shanntar do gach gásphointe sa líonra gáis 
nádúrtha.

MPRN

Is é is Uimhir Thagartha Mhéadarphointe ann ná uimhir 
uathúil 11 digit a shanntar do gach nasc agus méadar 
leictreachais sa tír.

Comhlacht Poiblí 

Chun críocha sprioc an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta 
um Éifeachtúlacht Fuinnimh a chomhlíonadh, meastar gur 
comhlachtaí poiblí iad na comhlachtaí seo a leanas: an 
Státseirbhís, Comhlachtaí tráchtála agus neamhthráchtála 
Stáit, institiúidí airgeadais faoi úinéireacht an Stáit, Óglaigh 
na hÉireann, an Garda Síochána, ospidéil agus saoráidí eile de 
chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Údaráis Áitiúla 
agus Réigiúnacha, scoileanna agus ollscoileanna.

Breoslaí Teirmeacha/Fuinneamh Teirmeach

Chun críocha na tuarascála seo, is é atá i gceist le breoslaí 
teirmeacha (fuinneamh teirmeach) gach breosla soladach, 
breosla leachtach agus breosla gáis a úsáidtear chun críocha 
nach mbaineann le hiompar. Áirítear leo sin breoslaí, idir 
bhreoslaí iontaise agus bhreoslaí in-athnuaite, a úsáidtear i 
gcoirí, i gcórais téimh spáis agus phróisis, i lónadóireacht, i 
ngineadóirí leictreachais bunaithe ar bhreosla (ar an láithreán), 
i gcumhacht is teas in éineacht agus i ngach gléasra, trealamh 
agus feithicil mhóibíleach neamhbhóthair eile.

TPER

Is é is Riachtanas Iomlán Fuinnimh Phríomhúil (TPER), nó 
fuinneamh príomhúil, ann ná tomhas ar an bhfuinneamh ar 
fad a thomhlaíonn an eagraíocht ina mínítear an fuinneamh a 
thomhlaítear agus/nó a chailltear sa phróiseas claochlaithe, sa 
phróiseas tarchuir agus sa phróiseas dáileacháin. 

Ríomhtar an figiúr ach fachtóirí coinbhéartachta foilsithe a 
chur i bhfeidhm maidir le gach gné de thomhaltas fuinnimh 
na heagraíochta. Is féidir éagsúlacht a bheith ann sna fachtóirí 
coinbhéartachta ó bhliain go bliain agus is gnách go mbíonn 
an fachtóir i gcás leictreachais a dhá oiread níos mó ná luach 
na bhfachtóirí i gcás cineálacha breosla theirmigh agus 
iompair.

Tá fachtóirí coinbhéartachta do gach bliain ar fáil ar shuíomh 
Gréasáin SEAI.

Breosla Iompair

Chun críocha na tuarascála seo, is é atá i gceist le breoslaí 
iompair gach breosla leachtach a úsáidtear le haghaidh 
feithiclí iompair (bóthar, iarnród, aer, uisce). Áirítear leo sin 
idir bhreoslaí iontaise agus bhreoslaí in-athnuaite. Cuirtear an 
leictreachas a úsáidtear le haghaidh iompair (iarnród, feithiclí 
leictreacha) ar áireamh sna hiomláin leictreachais sa tuarascáil 
seo, cé go bhfuil miondealú ann i bhFíor 8 ar fho-iomlán 
maidir le leictreachas le haghaidh iompair. 
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