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Bad Schönborn: Jelentősége















Bad Schönborn:  energetikai szempontból

Fűtés: földgáz és

geotermia

szolár energia melegvíz nyerésre

Áram:                                    szolgáltató szabad választása, 

saját áramtermelés

Környéken: Bruchsal (Városi Művek)

Waghäusel (Wirsol)



Bad Schönborn:    állami kötődés

Tartományok

Szövetség

Megyék

Települések



Állami klímavédelmi célok

Szövetség: 2020-ig (változások 1990-től)

- 40 %-kal kevesebb üvegház hatású gáz

- 30 %    megújuló energia villamos energia termelésre- 30 %    megújuló energia villamos energia termelésre

- 14 %   megújuló energia melegvíz előállítására

- több bioüzemanyag

- energiaproduktivitás megduplázása



Állami klímavédelmi célok

Baden-Württemberg-i Tartomány: 2020-ig

- Energiaproduktivitás növelése évi 2 %-kal

- A hő-erő kapcsolás megduplázása

- 20 % megújuló energia villamos áram termelésére

- 16 %  megújuló energia melegvíz előállítására- 16 %  megújuló energia melegvíz előállítására

- 13 %  megújuló energiarész a primér energiából

- ésszerű energiamix

- az energiagazdaság fejlesztése

- CO2 – Szén-dioxid kibocsátást csökkentő program

- Energetikai tanácsadás polgároknak

- Modellprojektek



Karlsruhe megye:

- Klímavédelmi és energia-agentúra alapítása (2008)

- Klímavédelmi koncepció „Zeozweifrei“

„Szén-dioxid-mentesen”

Állami klímavédelmi célok

„Szén-dioxid-mentesen”

Energiatakarékossági tippek

Regeneratív energiák támogatása



Bad Schönborn község

- Helyi agenda (1999 óta)

- Klímavédelmi koncepció„Zeozweifrei“

Állami klímavédelmi célok

- Klímavédelmi koncepció„Zeozweifrei“

- Energiamenedzsment



Kommunális energiapolitika

Szakterület Építés-Környezet-Közlekedés

építési ügyek
kezelése

környezet
épület-

menedzsment

energia

kooperációk
polgárok 

tájékoztatása
fejlesztési 

tájékoztatás



Energiaoptimalizálás

Konkrét intézkedések:

- Energiamenedzsment(2002 óta)

- Energia-tájékoztatók évente (2003 óta)





Energiaoptimalizálás

- Szennyvíztisztító (2008) és

- Fedett fürdő (2009) kapcsolt energiatermeléssel

- Munkacsoport Energia (2011 óta)- Munkacsoport Energia (2011 óta)

- Gondnokok energetikai továbbképzése



- Épületfelmérés energetikai szakember által ( 2012 óta)



Megújuló energia

Fotovoltaika Általános Iskola
(2009)



Fotovoltaika: Általános Iskola
(2009)



Megújuló energia

Tervezve:

Fotovoltaika Kraichgauterem

tervezett hozam:   
ca. 30.000 KWh / évente



Szélenergia

Alkalmas területek kimutatása



Energetikai tanácsadás (energia-agentúra)

Tanácsadás polgároknak / 
hatása a felhasználóra

Beszélgetés energiáról az építési hivatalban

Alapinformációk/individuális tanácsadás:

A ház energetikai szanálásaA ház energetikai szanálása

Tanácsház Langenbrückenben,

félfogadás előzetes egyeztetés után

Szervezi és finanszírozza 

Bad Schönborn községe



Tanácsadás polgároknak / hatása a 
felhasználóra

Energiatalk



Polgárok tájékoztatása / hatása a 
felhasználóra



Energiamegtakarító vetélkedés az iskolákban

50 : 50 

Polgárok tájékoztatása / hatása a 
felhasználóra
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Összegzés:             Bad Schönborn -
egy község tele energiával

Köszönjük figyelmüket


