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1 RÉAMHRÁ 

1.1 Téarmaí Tagartha 

Is é seo an Ráiteas maidir le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) Phlean Ceantair Áitiúil le 

haghaidh na Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-2024 (SSTLAP) i dtaca leis na bailte seo a leanas: 

 An Clochán Liath 

 Bealach Féich-Srath an Urláir 

 Béal Átha Seanaidh  

 Ceann an Droichid 
 Carn Domhnach 

 Baile Dhún na nGall 

 Na Cealla Beaga 

1.2 SAINMHÍNIÚ AR MST 

“Is é atá i Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) ná measúnú foirmiúil córasach ar na 

héifeachtaí dóchúla suntasacha a ghabhann le cur i bhfeidhm plean nó cláir sula ndéantar cinneadh 
chun an Plean nó an Clár a ghlacadh”.  Áirítear an méid seo a leanas sa phróiseas: 

 Tuarascáil Timpeallachta a ullmhú ina ndéantar na héifeachtaí dóchúla suntasacha ar an 

timpeallacht a shainaithint agus a mheasúnú; 

 Dul i gcomhairle leis an phobal, leis na hÚdaráis Timpeallachta agus le haon Bhallstát AE dá 

ndéantar difear chun an Tuarascáil Timpeallachta agus an dréachtphlean nó an dréachtchlár a phlé 
leo; 

 Cinntí na Tuarascála agus toradh na gcomhairliúchán sin a chur san áireamh le linn cinneadh a 

dhéanamh i dtaobh an nglacfar nó an modhnófar an dréachtphlean nó an dréachtchlár. 

 An cinneadh maidir le glacadh an phlean nó an chláir agus an tslí inar imir an MST tionchar ar an 

toradh.”1 

1.3 An Comhthéacs Reachtach 

Le Treoir 2001/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, an 27 Meitheamh 2001, maidir le 
measúnú ar na héifeachtaí atá ag pleananna agus cláir áirithe ar an chomhshaol, dá ngairtear Treoir 

MST anseo feasta, tugadh isteach an ceanglas maidir le MST a dhéanamh ar phleananna agus ar chláir, 
lena n-áirítear pleananna maidir le húsáid talaimh. 

Le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe agus ar Chláir 
Áirithe) 2004 (I.R. Uimh. 435 de 2004 agus leis na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht 

Straitéiseach Timpeallachta) 2004 (I.R. Uimh. 436 de 2004), déantar Treoir MST a thrasuí isteach i nDlí 

na hÉireann. Tháinig an dá shraith rialachán i bhfeidhm ar an 21 Iúil 2004.  Ina theannta sin, d’eisigh 
an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil treoirlínte i mí na Samhna 2004 maidir le cur i 

bhfeidhm Threoir MST (2001/42/CE), is é sin le rá, treoirlínte dar teideal ‘Measúnacht ar Éifeachtaí 
Pleananna Áirithe agus Clár Áirithe ar an Timpeallacht’. 

Le Treoir MST agus leis na hionstraimí lena dtrasuitear isteach i nDlí na hÉireann í, ceanglaítear gurb 

amhlaidh, tar éis plean nó clár a ghlacadh, nach mór d’údarás déanta an phlean nó an chláir Ráiteas a 
chur ar fáil don phobal, do na húdaráis timpeallachta inniúla agus, i gcás inarb iomchuí, do thíortha 

comharsanacha.  Tugtar Ráiteas MST ar an Ráiteas sin. 

                                                      
1 Measúnacht ar na hÉifeachtaí atá ag Pleananna agus Cláir Éagsúla ar an Timpeallacht, Treoirlínte d’Údaráis Réigiúnacha agus 
d’Údaráis Phleanála, Samhain 2004. 
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1.4 ÁBHAR AN RÁITIS MST 

Le hAirteagal 131 de Rialacháin MST, léirítear nach mór faisnéis a chur san áireamh sa Ráiteas MST ar 
faisnéis í ina ndéantar achoimriú ar an mhéid seo a leanas: 

a. An tslí inar comhtháthaíodh cúrsaí timpeallachta isteach sa phlean; 

b. An tslí ina ndearnadh 

i. An tuarascáil timpeallachta. 

ii. Aighneachtaí agus tuairimí a cuireadh faoi bhráid an údaráis pleanála i ndáil leis an phlean 

beartaithe agus i ndáil leis an tuarascáil timpeallachta, 

iii. Aon chomhairliúcháin trasteorann,  

a chur san áireamh le linn an Plean a Ullmhú; 

c. Na cúiseanna leis an Phlean, agus é oiriúnaithe, a ghlacadh i bhfianaise na roghanna malartacha 
réasúnacha eile ar déileáladh leo, agus 

d. Na bearta a cinneadh ar mhaithe le faireachán a dhéanamh ar na héifeachtaí suntasacha 

timpeallachta a bheadh ag gabháil le cur i bhfeidhm an Phlean. 

1.5 Na hImpleachtaí atá ag an MST do Phlean Ceantair Áitiúil le 
haghaidh na Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-2024 

Mar thoradh ar an reachtaíocht réamhluaite, b’éigean MST a dhéanamh ar Phlean Ceantair Áitiúil le 
haghaidh na Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-2024. Mar chuid den phróiseas sin rinneadh 

réamhscópáil agus scóipeáil fhoirmiúil in éineacht le geallsealbhóirí sular leagadh amach cinntí an MST i 
dTuarascáil Timpeallachta a cuireadh ag gabháil le Plean Ceantar Áitiúil le haghaidh na Seacht mBaile 

Straitéiseacha 2018-2024. Bhí an Tuarascáil Timpeallachta ag gabháil leis an Dréachtphlean mar 
‘Tuarascáil Timpeallachta 2017’ agus rinneadh measúnacht inti ar na héifeachtaí dóchúla a bheadh ann 

mar thoradh ar gach cuspóir agus gach beartas sa Dréachtphlean:  I gCuid 8.3, ‘Conclúid, den 

Tuarascáil Timpeallachta, áirítear an mheasúnacht ar na Cuspóirí agus ar na Beartais, rud atá le fáil i 
dTábla 8.4: Measúnacht ar Chuspóirí Beartais Straitéisigh  Ba é a bhí i gconclúid na Tuarascála 

Timpeallachta ná: 

”Tugann an measúnú ar chuspóirí agus ar bheartais i dTábla 8.4 an méid seo a leanas le fios: 

 ”Beidh tionchar dearfach foriomlán ag cur i bhfeidhm Phlean Ceantair Áitiúil le haghaidh na 
Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-2024 ar stádas comhshaoil na mBailte; 

 Cé go bhfuil tionchar dearfach foriomlán ag roinnt de na cuspóirí agus na beartais, 
d'fhéadfadh coimhlint a bheith ag baint le roinnt de na gnéithe a bhaineann leo; sa chás ina 
dtarlaíonn amhlaidh ní mór na cuspóirí agus na beartais a mhaolú chuig leibhéal inghlactha*; 

 D'fhéadfadh tionchar roinnt de na cuspóirí agus na beartais a bheith neamhchinnte; 

 Ní eascróidh coimhlintí comhshaoil dóchúla gur dóigh nach maolófar chuig leibhéal 
inghlactha* iad as cur i bhfeidhm an Phlean; 

*Ciallaíonn leibhéal inghlactha cás ina ndéanfaí an choimhlint le stádas an SEO a dhéanamh 
neamhurchóideach nó a laghdú trí bhearta maolaithe agus sa tslí sin go mbeadh sé inghlactha ó 
thaobh phrionsabail sheanbhunaithe, sé sin, pleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe.2” 

Cuireadh an Dréachtphlean agus an Tuarascáil Timpeallachta ar taispeáint go poiblí sa tréimhse ón 

Aoine, an 24 Samhain, 2017, go dtí an Chéadaoin, an 24 Eanáir, 2018 (agus an dá dháta san 

                                                      
2
 Dréachtphlean Ceantair Áitiúil le haghaidh na Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-2024, Tuarascáil Timpeallachta  
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áireamh).  Rinneadh tuarascáil a ullmhaíodh i leith aighneachtaí agus tuairimí faoin Dréachtphlean 
foilsithe a thíolacadh i bhfoirm Tuarascáil Phríomhfheidhmeannaigh dar dáta an 23 Feabhra 2018. 

Bhreithnigh Comhairle Contae Dhún na nGall an Dréachtphlean agus an Tuarascáil 

Phríomhfheidhmeannaigh (dar dáta Feabhra 2018) ag Cruinniú Iomlánach ar an 26 Márta 2018 agus 
cinneadh an Dréachtphlean a leasú trí 118 nAthrú Ábhartha a thairiscint.  Cuireadh na hAthruithe 

Ábhartha sin ar fáil mar chuid de chomhairliúchán poiblí i rith na tréimhse ón 11 Bealtaine 2018 go dtí 
an 7 Meitheamh 2018 (go huile) agus bhí Aguisín ann a bhain leis an Tuarascáil Timpeallachta, mar 

aon le hAguisín a bhain leis an Tuarascáil Tionchair Natura.  Tá an Mheasúnacht ar na hAthruithe 

Ábhartha Beartaithe le fáil i dTábla 2 den Aguisín a ghabhann leis an Tuarascáil Timpeallachta dar 
dáta Bealtaine 2018. 

San Aguisín sin, cinneadh go raibh na héifeachtaí ionchasacha go léir a d’éirigh as na hAthruithe 
Ábhartha beartaithe ann cheana féin nó nach dtiocfadh athrú orthu nó go maolófaí iad le nach 

mbeidís suntasach; ní raibh aon choimhlint dhóchúil ag aon cheann de na hAthruithe Ábhartha le 
stádas aon cheann de na SEO-anna, i gcás nár dhóigh go bhféadfaí na hAthruithe Ábhartha beartaithe 

a mhaolú go dtí leibhéal inghlactha.  Maidir leis na hAthruithe Ábhartha, sainaithníodh go raibh 

coimhlint ionchasach ag 44 cinn díobh le stádas SEO-anna ach measadh go bhféadfaí iad a mhaolú go 
dtí leibhéal inghlactha trí chuspóirí agus trí bheartais atá ann cheana féin in SSTLAP agus i bPlean 

Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024.  Rinneadh 6 cheann de na 15 Athrú Ábhartha a 
shainaithint mar nithe ag a raibh idirghníomhaíocht éiginnte le stádas SEO-anna, agus go raibh 

idirghníomhaíocht neodrach ag 26 cinn, nach raibh aon idirghníomhaíocht ag 94 cheann, agus gur 

dóigh go dtiocfadh feabhas ar 73 cinn.   

Tar éis an Dréacht-SSTLAP, na hAthruithe Ábhartha Beartaithe, an Tuarascáil (na Tuarascálacha) 

Tionchair Natura agus an Tuarascáil (na Tuarascálacha) Timpeallachta a bhreithniú, chinn na 
Comhaltaí le rún Plean Ceantair Áitiúil le haghaidh na Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-2024 a 

dhéanamh ag Cruinniú Speisialta Iomlánach na Comhairle ar an 23 Iúil 2018. 

Le linn an chruinnithe sin fosta, chuir na Comhaltaí a Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta ar an 

SSTLAP i gcrích agus aird á tabhairt ar na nithe seo a leanas, inter alia: 

 (1.) aighneachtaí nó tuairimí a fuarthas ag gach céim den phróiseas;  

(2.)  Tuarascáil Timpeallachta mhí na Samhna 2017; agus 

(3.)  an tAguisín a ghabhann le Tuarascáil Timpeallachta Bhealtaine 2018.
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2 AN TSLÍ INAR COMHTHÁTHAÍODH CÚRSAÍ 
TIMPEALLACHTA ISTEACH SA PHLEAN 

2.1 Na Príomhchéimeanna sa Phróiseas MST 

Próiseas atriallach comhordaithe a bhí i gceist le hullmhú an Phlean Ceantair Áitiúil agus leis an 

Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus an Mheasúnacht Chuí a dhéanamh agus tá sé sin 
follasach nuair a chuirtear san áireamh comhtháthú na dtrí shraith ag na príomhchéimeanna go léir sa 

phróiseas, de réir mar atá leagtha amach sa tábla seo a leanas. 

Tábla 2.1: Na príomhchéimeanna i ndáil le hullmhú MST, MC agus an Phlean 

Na Príomhchéimeanna Dátaí 

Réamhchomhairliúchán  16 Iúil 2015 - 11 Meán Fómhair 2015 

Réamh-Thuarascáil Scóipeála don Tuarascáil 

Timpeallachta 

Meán Fómhair 2015 

Tuarascáil ar an Chéim Thosaigh den 

Chomhairliúchán Poiblí chun Plean Ceantair Áitiúil 

a ullmhú i leith Bhailte Shraith 2, Deireadh 
Fómhair 2016 

Deireadh Fómhair 2015 

Páipéar faoi Shaincheisteanna Scóipeála 
Réamhdhréachta do MST/MC 

Lúnasa 2016 

Dréachtphlean - Comhairliúchán Poiblí ar an 

Dréachtphlean/ar an Tuarascáil Timpeallachta/ar 
an Mheasúnacht Chuí 

24 Samhain 2017 – 24 Eanáir 2018 

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar an 

Dréachtphlean/ar an Tuarascáil Timpeallachta/ar 
an Mheasúnacht Chuí 

23 Feabhra 2018 

Cruinniú Comhairle ar Athló - Cinneadh le rún an 

plean a chur faoi réir 118 Athrú Ábhartha 
beartaithe. 

26 Márta 2018 

Comhairliúchán Poiblí ar Athruithe Ábhartha/ar 

Aguisín a ghabhann leis an Tuarascáil 
Timpeallachta/ar Aguisín a ghabhann leis an 

Mheasúnacht Chuí 

11 Bealtaine 2018 – 7 Meitheamh 2018 (go huile)  

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar na 

hAthruithe Ábhartha/ar an Tuarascáil 

Timpeallachta/ar an Mheasúnacht Chuí 

4 Iúil 2018 

Cruinniú Speisialta Iomlánach na Comhairle 

(Cinneadh le rún an Plean a dhéanamh) 

23 Iúil 2018 
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2.2 Nithe a breithníodh i leith MST 

I measc na nithe a breithníodh le linn an Tuarascáil (na Tuarascálacha) Timpeallachta ar éifeachtaí 
dóchúla chur i bhfeidhm SSTLAP ar an timpeallacht a ullmhú, áiríodh an méid seo a leanas: 

 Sonraí bunlíne a bhaineann le staid reatha na timpeallachta; 

 Naisc idir an SSTLAP agus Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024 agus straitéisí, 

beartais, pleananna, cláir agus cuspóirí cosanta timpeallachta iomchuí eile; 

 Na príomh-shaincheisteanna timpeallachta laistigh de theorainn gach ceann ar leith de na seacht 

mbaile straitéiseacha agus laistigh de na ceantair thart orthu; 

 Éifeachtaí suntasacha dóchúla beartas agus cuspóirí ar an timpeallacht (idir dhearfach agus 

dhiúltach) 

 Na bearta a shamhlaítear chun aon éifeachtaí suntasacha dochracha a chosc, a laghdú agus a 

mhaolú; 

 Achoimre ar na cúiseanna leis na roghanna malartacha a breithniú a roghnú; agus 

 Faireachán a dhéanamh ar bhearta chun a chinntiú go sainaithneofar aon éifeachtaí timpeallachta 

gan choinne d’fhonn deis a thabhairt chun aon ghníomh feabhais cuí a dhéanamh.  

2.3 Comhairliúcháin 

De réir Airteagal 14E(1) de na Rialacháin um Pleanáil & Forbairt 2001 (arna leasú), scaipeadh an 

réamhábhar scóipeála ar na comhlachtaí reachtúla seo a leanas de réir mar a fhorordaítear faoi 
airteagal 14E(1) de na Rialacháin réamhluaite. 

 An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) 
 An Roinn Comhshaoil, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
 An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 
 An Roinn Cumarsáide, Athraithe Aeráide agus Acmhainní Nádúrtha 
 Aonad na nIarratas ar Fhorbairt, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe 

agus Gaeltachta 
 An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 
 Comhairle Chontae Shligigh 
 An Rannán Pleanála Straitéisí, An Roinn Comhshaoil, Tuaisceart Éireann 
 Comhairliúchán Trasteorann le Gníomhaireacht Chomhshaoil Thuaisceart Éireann (NIEA) 
 Comhairliúchán Trasteorann le Seirbhísí Pleanála Thuaisceart Éireann 

o Comhairle Cheantair Fhear Manach agus na hÓmaí 
o Comhairle Buirge Chósta an Tóchair agus na nGleannta 

o Comhairle Cheantair Chathair Dhoire agus an tSratha Báin 
 

Mar fhreagra ar an chomhairliúchán sin, fuarthas trí aighneacht ó dhreamanna a ndeachthas i 
gcomhairle leo mar atá liostaithe thíos: 
 An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 
 Comhairle Cheantair Chathair Dhoire agus an tSratha Báin, Meitheal an Phlean Forbartha Áitiúla 
 Gníomhaireacht Chomhshaoil Thuaisceart Éireann (NIEA), Roinn Comhshaoil Thuaisceart Éireann 

 
San aighneacht ó, Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, rinneadh tagairt do phróiseas an MC agus do 
phróiseas an MST araon agus leagadh amach reachtaíocht shonrach agus saincheisteanna a bheadh 
le breithniú ar fud phróiseas an MST, mar aon le moltaí faoi fhoinsí le haghaidh sonraí muirí iomchuí 
agus moltaí maidir le dreamanna eile a bhféadfaí comhairle a ghlacadh leo agus a d’fhéadfadh cuidiú a 
thabhairt i leith an phróisis measúnachta cuí.  Bhain an dá aighneacht eile a fuarthas ó Údaráis de 
chuid Thuaisceart Éireann go formhór le saincheisteanna timpeallachta trasteorann a bheadh le 
breithniú go háirithe a mhéid a bhaineann le láithreáin chomhroinnt Natura 2000. 
 
Tá achoimre ar na tuairimí a fuarthas ó na hÚdaráis Timpeallachta i ndáil leis an MST agus ar fhreagraí 
na Comhairle orthu le fáil i dTábla 2.2. 
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Tábla 2.2: Aighneachtaí a fuarthas ó Údaráis Fhorordaithe Timpeallachta 

An tÚdarás a thíolaic an 
Aighneacht 

Saincheisteanna a ardaíodh Freagra 

An Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara 

1) Tugadh tuairim faoi phróiseas an MST agus tarraingíodh 
aird ar roinnt míreanna reachtaíochta, roinnt pleananna 
agus roinnt beartas iomchuí. 

2) Ardaíodh na saincheisteanna seo a leanas lena 

mbreithniú: 

a) Tionchair ionchasacha ar cháilíocht na timpeallachta 
muirí. 

b) An tionchar ionchasach ar cháilíocht 
mhicribhitheolaíochta sliogéisc. 

c) Tionchair sliogéisc a bhfuil éilliú micribhitheolaíoch 
déanta air ar shláinte an duine. 

d) Tionchair ar iasc agus ar stoic sliogéisc a bhfuil 
tábhacht tráchtála acu, ar láithreáin 
dobharshaothraithe cheadúnaithe agus ar limistéir 
lena ngabhann tábhacht i dtaca le hiasc/sliogéisc 
agus iascaigh.  

e) Tionchair ar oibríochtaí dobharshaothraithe 
fionnuisce. 

f) Ainmniú limistéar lena ngabhann tábhacht don earnáil 
dobharshaothraithe & iascaigh. 

g) Treoracha AE agus Reachtaíocht Náisiúnta iomchuí i 
réimse na Pleanála Spásúlachta Muirí. 

3) Leagadh béim ar an tuairim gur féidir le mórathruithe ar 
úsáid talaimh tionchar suntasach a bheith acu ar 

cháilíocht na timpeallachta muirí. 

4) Tugadh liosta foinsí le haghaidh sonraí muirí. 

5) Tugadh liosta daoine a bhféadfaí dul i gcomhairle leo, 
lena n-áirítear DAFM, SEPA, Foras na Mara agus BIM.  
Measann siad fosta gur ceart breithniú a dhéanamh i 
dtaobh dul i gcomhairle leis an earnáil bhia mara 
D’fhéadfadh sé gurbh é a bheadh i gceist leis sin ná 
fóraim réigiúnacha iascach intíre, Grúpaí Áitiúla 
Gníomhaíochta Iascaigh, comhlachtaí ionadaíocha 

1) Déanfaidh Comhairle Contae Dhún na nGall tagairt don 
reachtaíocht, do na pleananna agus do na beartais uilig ar 
tarraingíodh aird orthu. 

2) Tabharfar aird ar na saincheisteanna sonracha a ardaíodh 
in ítimí (2) a-f sa Tuarascáil Timpeallachta MST agus 
cuirfear na saincheisteanna sin san áireamh i ndáil leis an 
mheasúnacht chuí ar aon láithreán Natura 2000 a luaitear 
sa Tuarascáil Tionchair Natura.  Déanfaidh Comhairle 
Contae Dhún na nGall tagairt don liosta foinsí le haghaidh 
sonraí muirí atá molta ag an Roinn. 

3) Sa Tuarascáil Timpeallachta, cuirfear san áireamh na 
mórathruithe ionchasacha uilig i leith úsáid talaimh a 
d’fhéadfadh tionchar suntasach a imirt ar cháilíocht na 

timpeallachta muirí 

4) Breithneoidh Comhairle Contae Dhún na nGall an liosta 
foinsí le haghaidh sonraí muirí. 

5) Chuaigh Comhairle Contae Dhún na nGall  i gcomhairle leis 
na hÚdaráis Timpeallachta iomchuí uilig. 
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An tÚdarás a thíolaic an 
Aighneacht 

Saincheisteanna a ardaíodh Freagra 

iascach, lena n-áirítear eagraíochtaí táirgeoirí, coistí 
comhairleacha áitiúla, cumainn, comharchumainn, 
próiseálaithe bia mara agus comhlachtaí 
dobharshaothraithe ionadaíocha etc. 

Comhairle Cheantair Chathair 

Dhoire agus an tSratha Báin, 
Meitheal an Phlean Forbartha 
Áitiúla 

1) Sásta leis na rúin agus leis an leibhéal mionsonraí atá ann 

i ndáil lena chinntiú go n-íoslaghdófar/maolófar na 
héifeachtaí dóchúla timpeallachta tar éis an Plean deiridh 
a ghlacadh. 

2) Luaitear go sonrach go bhfuil cuid mhór láithreán cosanta 
agus cuid mhór tírdhreach agus muirdhreach suntasach 
ann sa limistéar teorann comhroinnte, agus go bhfuil 
saibhreas mór bithéagsúlachta ann, agus leagtar béim ar 
an tábhacht atá ag na nithe sin ó thaobh turasóireacht 
agus an geilleagar áitiúil a spreagadh agus, i dtaca leis 
sin de, moltar go gcuirfí cuid ar leith faoin ábhar sin san 
áireamh sa Tuarascáil Timpeallachta. Luaitear go mbeadh 

cuid den sórt sin, mar aon leis an idirchaidreamh 
neamhfhoirmiúil riachtanach idir ár n-oifigigh pleanála 
faoi seach, ina cuidiú maidir le pleanáil ‘comhleanúnach’ 
ar mhaithe le comhoibriú trasteorann a chur chun cinn. 

3) Trácht ar chomhairliúchán amach anseo i leith Phlean nua 
Forbartha Áitiúla Chomhairle Cheantair Chathair Dhoire 
agus an tSratha Báin (Plean Forbartha Áitiúla 2015-30). 

1) Aird tugtha ar na tuairimí. 

2) Cuirfidh Comhairle Contae Dhún na nGall cuid isteach sa 
Tuarascáil Timpeallachta, mar atá molta, agus aontaíonn 
siad go bhfuil tábhacht ag pleanáil chomhleanúnach agus 
ag cur chun cinn comhoibrithe trasteorann. 

3) Luaitear go rachfar i gcomhairle le Comhairle Contae Dhún 
na nGall roimh i bhfad. 

Gníomhaireacht Chomhshaoil 
Thuaisceart Éireann (NIEA), 

Roinn Comhshaoil 
Thuaisceart Éireann 

1) Cuirtear fáilte roimh an Pháipéar maidir le Saincheisteanna 
Scóipeála MST agus roimh an Tuarascáil mínscagtha don 

MC. 

2) Luaitear go bhféadfadh tionchair a bheith ann i 
dTuaisceart Éireann i gcás ceangail timpeallachta a bheith 
ann idir Poblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann.  
Ceaptar go mbeadh breithniú le déanamh, i gcomhthéacs 
Thuaisceart Éireann, ar chineál trasteorann aon éifeachtaí 
suntasacha ar Phoblacht na hÉireann. 

3) Ba mhaith leo go mbeadh ráiteas soiléir ann sa Tuarascáil 
Timpeallachta MST maidir le tuairim Chomhairle Contae 

1) Aird tugtha ar an fháilte a cuireadh roimh an Mheasúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta. 

2) Luaitear ábhair imní faoi chúrsaí timpeallachta trasteorann 
agus, gcás ina bhfuil aon éifeachtaí dochracha suntasacha 
dóchúla ann ar Phoblacht na hÉireann, go ndéanfar cúrsaí 
trasteorann a chur san áireamh in aon bhearta a bheidh 
ann chun aon éifeachtaí dochracha suntasacha a 
fhritháireamh. 

3) Cuirfidh Comhairle Contae Dhún na nGall ráiteas isteach sa 
Tuarascáil Timpeallachta de réir mar a d’iarr 
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An tÚdarás a thíolaic an 
Aighneacht 

Saincheisteanna a ardaíodh Freagra 

Dhún na nGall i dtaobh an dócha, nó nach dócha, go 
mbeidh éifeacht shuntasach ann ar Thuaisceart Éireann 
mar thoradh ar chur i bhfeidhm an Phlean agus, chomh 
maith leis sin, ag cur i bhfeidhm aon bheart sainaitheanta 
atá á samhlú chun aon éifeachtaí suntasacha dochracha ar 
an timpeallacht a chosc, a laghdú agus, a mhéid is féidir, 
a fhritháireamh. 

Tugtar liosta láithreán gréasáin ina dtarraingítear aird ar 
staid reatha na timpeallachta i dTuaisceart Éireann. 

Gníomhaireacht Chomhshaoil Thuaisceart Éireann. 

4) Cuirfidh Comhairle Contae Dhún na nGall na foinsí faisnéise 
san áireamh le linn an Tuarascáil Timpeallachta a ullmhú. 
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2.4 An tSlí inar Baineadh Úsáid as na Comhairliúcháin mar Fhoinse Eolais 
don Phróiseas MST 

Cuireadh réamhphróiseas comhairliúcháin i gcrích i rith thréimhse 8 seachtaine idir an 16 Iúil 2015 
agus an 11 Meán Fómhair 2015.  Cuireadh sraith Leabhrán Faisnéise agus tuarascáil scóipeála MST 
ar fáil mar chuid den phróiseas sin.  Mar thoradh ar an phróiseas comhairliúcháin sin, fuarthas 
roinnt aighneachtaí ar baineadh úsáid astu mar fhoinse faisnéise le linn an Dréachtphlean a 
dhéanamh agus le linn an phróisis MST. Fuarthas 654 aighneacht san iomlán agus tá achoimre ar 
na saincheisteanna a ardaíodh le fáil in ‘Tuarascáil ar Chéim Thosaigh an Chomhairliúcháin Phoiblí 
maidir le hullmhú Plean Ceantair Áitiúil i leith Bhailte Shraith 2, Deireadh Fómhair 2015’ a bhí le 
breithniú ag Comhaltaí Tofa le linn a gceardlann Ceantair Bhardasaigh i mí na Samhna 2015.   

D’ullmhaigh an Chomhairle Dréachtphlean Ceantair Áitiúil le haghaidh na Seacht mBaile 
Straitéiseacha 2018-2014, Tuarascáil Timpeallachta agus Tuarascáil Tionchair Natura i mí na 
Samhna 2017 agus cuireadh iad sin ar fáil le linn an réamhphróisis comhairliúcháin a bhí ann ón 24 
Samhain 2017 go dtí an 24 Eanáir 2018.  Fuarthas 1152 fhreagra san iomlán, idir aighneachtaí 
agus thuairimí, i rith an phróisis sin, mar a leanas de réir baile: An Clochán Liath:25; Bealach Féich-
Srath an Urláir: 33; Béal Átha Seanaidh: 35; Ceann an Droichid: 84; Carn Domhnach: 22; Baile 
Dhún na nGall: 31 agus na Cealla Beaga: 838.  

Breithníodh na haighneachtaí faoin Dréacht-SSTLAP, faoin Tuarascáil Timpeallachta agus faoin 
Tuarascáil Tionchair Natura agus moladh athruithe a dhéanamh, lena n-áirítear athruithe ábhartha agus 

athruithe neamhábhartha, ar an Dréachtphlean Forbartha.  Foilsíodh 118 nAthrú Ábhartha mar aon le 
Aguisín a bhain leis an Tuarascáil Timpeallachta MST agus Aguisín a bhain leis an Tuarascáil Tionchair 

Natura. Cuireadh na doiciméid uilig ar fáil i rith na tréimhse comhairliúcháin deiridh faoi na hAthruithe 

Ábhartha beartaithe a reáchtáladh ón 11 Bealtaine 2018 go dtí an 2 Meitheamh 2018 go huile.  Bhí na 
trí dhoiciméad seo a leanas i gceist leis na hAthruithe Ábhartha beartaithe a foilsíodh i ndáil leis an 

chomhairliúchán poiblí: 

 Athruithe Ábhartha Beartaithe maidir le Dréachtphlean Ceantair Áitiúil le haghaidh na Seacht mBaile 

Straitéiseacha 2018-2024, i ndáil leis an Chlochán Liath, le Bealach Féich-Srath an Urláir, le Béal 

Átha Seanaidh, le Ceann an Droichid, le Carn Domhnach, le Baile Dhún na nGall agus leis na Cealla 

Beaga: Bealtaine, 2018 
 Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta ar Athruithe Ábhartha Beartaithe ar Dhréachtphlean 

Ceantair Áitiúil le haghaidh na Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-2024, Aguisín a ghabhann leis an 

Tuarascáil Timpeallachta: Bealtaine, 2018 
 Aguisín a ghabhann leis an Mheasúnacht Chuí (MC); Tuarascáil Tionchair Natura ar Athruithe 

Ábhartha Beartaithe ar Dhréachtphlean Ceantair Áitiúil le haghaidh na Seacht mBaile Straitéiseacha 

2018-2024: Bealtaine, 2018. 
 

Fuarthas 294 fhreagra san iomlán, idir aighneachtaí agus thuairimí, faoi na hAthruithe Ábhartha a 

foilsíodh; fuarthas 285 cinn ó dhaoine den phobal agus fuarthas 8 gcinn ó dhreamanna reachtúla a 
ndeachthas i gcomhairle leo.   Rinneadh tuarascáil faoi na haighneachtaí agus faoi na tuairimí a 

soláthraíodh i leith na nAthruithe Ábhartha beartaithe, agus i leith na Tuarascála Timpeallachta agus na 
Tuarascála Tionchair Natura a bhí in éineacht leo, a thíolacadh i dTuarascáil Phríomhfheidhmeannaigh 

do Chomhaltaí Chomhairle Contae Dhún na nGall i mí Iúil 2018. 

Chinn na Comhaltaí, le rún, Plean Ceantair Áitiúil le haghaidh na Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-

2024 a dhéanamh tar éis breithniú a dhéanamh ar Thuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh dar dáta an 
4 Iúil 2018 i ndáil leis an 118 nAthrú Ábhartha Beartaithe agus tar éis:- 

1. Próiseas na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta a chur i gcrích, agus aird á tabhairt ar an 

fhaisnéis atá ann san ábhar seo a leanas, inter alia: 

(i) An Tuarascáil Timpeallachta (Samhain 2017) maidir leis an Dréachtphlean; agus 

(ii) An t-aguisín a ghabhann leis an Tuarascáil Timpeallachta agus a bhaineann leis na 

hAthruithe Ábhartha Beartaithe (Bealtaine 2018); agus 

(iii) Tuairimí a fuarthas ina leith sin. 
 

http://www.donegalcoco.ie/services/planning/developmentplansbuiltheritageincludinggrants/material%20alteration%20draft%20seven%20strategic%20townslap/proposed%20material%20alterations%20text%20doc%20and%20map/
http://www.donegalcoco.ie/services/planning/developmentplansbuiltheritageincludinggrants/material%20alteration%20draft%20seven%20strategic%20townslap/proposed%20material%20alterations%20text%20doc%20and%20map/
http://www.donegalcoco.ie/services/planning/developmentplansbuiltheritageincludinggrants/material%20alteration%20draft%20seven%20strategic%20townslap/proposed%20material%20alterations%20text%20doc%20and%20map/
http://www.donegalcoco.ie/services/planning/developmentplansbuiltheritageincludinggrants/material%20alteration%20draft%20seven%20strategic%20townslap/proposed%20material%20alterations%20text%20doc%20and%20map/
http://www.donegalcoco.ie/services/planning/developmentplansbuiltheritageincludinggrants/material%20alteration%20draft%20seven%20strategic%20townslap/proposed%20material%20alterations%20text%20doc%20and%20map/
http://www.donegalcoco.ie/services/planning/developmentplansbuiltheritageincludinggrants/material%20alteration%20draft%20seven%20strategic%20townslap/sea%20addendum%20to%20environmental%20report%20may%202018/
http://www.donegalcoco.ie/services/planning/developmentplansbuiltheritageincludinggrants/material%20alteration%20draft%20seven%20strategic%20townslap/sea%20addendum%20to%20environmental%20report%20may%202018/
http://www.donegalcoco.ie/services/planning/developmentplansbuiltheritageincludinggrants/material%20alteration%20draft%20seven%20strategic%20townslap/sea%20addendum%20to%20environmental%20report%20may%202018/
http://www.donegalcoco.ie/services/planning/developmentplansbuiltheritageincludinggrants/material%20alteration%20draft%20seven%20strategic%20townslap/sea%20addendum%20to%20environmental%20report%20may%202018/
http://www.donegalcoco.ie/services/planning/developmentplansbuiltheritageincludinggrants/material%20alteration%20draft%20seven%20strategic%20townslap/addendum%20to%20aa%20(aa)%20natura%20impact%20report%20may%202018/
http://www.donegalcoco.ie/services/planning/developmentplansbuiltheritageincludinggrants/material%20alteration%20draft%20seven%20strategic%20townslap/addendum%20to%20aa%20(aa)%20natura%20impact%20report%20may%202018/
http://www.donegalcoco.ie/services/planning/developmentplansbuiltheritageincludinggrants/material%20alteration%20draft%20seven%20strategic%20townslap/addendum%20to%20aa%20(aa)%20natura%20impact%20report%20may%202018/
http://www.donegalcoco.ie/services/planning/developmentplansbuiltheritageincludinggrants/material%20alteration%20draft%20seven%20strategic%20townslap/addendum%20to%20aa%20(aa)%20natura%20impact%20report%20may%202018/


Plean Ceantair Áitiúil le haghaidh na Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-2024                   Ráiteas MST Lúnasa 2018   

10 

2. Rinneadh próiseas na Measúnachta Cuí a chur i gcrích, agus aird á tabhairt ar an fhaisnéis atá 

ann san ábhar seo a leanas, inter alia: 

(i) An Tuarascáil Tionchair Natura (Samhain 2017) maidir leis an Dréachtphlean; agus 

(ii) An t-aguisín a ghabhann leis an Tuarascáil Tionchair Natura agus a bhaineann leis na 

hAthruithe Ábhartha Beartaithe (Bealtaine 2018); agus 

(iii) Tuairimí a fuarthas ina leith sin. 

2.5 Measúnacht Chuí (MC) 

Déantar cur i bhfeidhm MC in Éirinn, de réir mar a cheanglaítear leis an Treoir maidir le Gnáthóga, a 

rialú go príomha le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 2011 (I.R. 
Uimh. 477 de 2011, arna leasú le I.R. Uimh. 355 de 2015) agus leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt 

(Leasú) 2010 (Cuid XAB), arna leasú leis an Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2011.  Tá raon 
treorach ar fáil maidir le measúnacht chuí a dhéanamh agus maidir le léiriú na reachtaíochta iomchuí. 

Ceanglaítear mar a leanas le hAirteagal 6 de Threoir AE maidir le Gnáthóga atá trasuite isteach i ndlí na 

hÉireann: 

“Maidir le haon phlean nó tionscadal nach bhfuil baint dhíreach aige le caomhnú 
láithreáin, nó nach bhfuil gá leis i ndáil le caomhnú láithreáin, ach ar dóigh dó éifeacht 
shuntasach a bheith aige ar an láithreán, as féin nó in éineacht le pleananna nó 
tionscadail eile, beidh sé faoi réir measúnacht chuí ar na himpleachtaí atá aige don 
láithreán, ag féachaint do chuspóirí caomhantais an láithreáin.” 

Rinneadh Measúnacht Chuí i gcomhthráth leis an phróiseas MST chun measúnacht a dhéanamh i 

dtaobh an dóigh go mbeadh éifeachtaí suntasacha dochracha ag Plean Ceantair Áitiúil le haghaidh na 
Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-2024, as féin nó in éineacht le pleananna nó tionscadail eile, ar 

láithreán ainmnithe Natura 2000 (ina gcuimsítear Limistéir faoi Chosaint Speisialta (LfCS-anna) agus 
Limistéir Chaomhantais Speisialta (LCS-anna)).  Ba é a bhí i gconclúid phróiseas an MC ná Gan Aon 

Éifeachtaí Suntasacha a bheith ann mar thoradh ar chur i bhfeidhm SSTLAP tar éis maolú a bheith 

déanta ina leith sin trí fhorbairt atriallach bheartais agus chuspóirí an Phlean agus bheartais agus 
chuspóirí Phlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024. 

2.6 Brúnna agus Leochaileachtaí Timpeallachta 

Rinneadh nithe a bhaineann le cúrsaí timpeallachta a chomhtháthú isteach sa Dréacht-SSTLAP sular 

cuireadh ar taispeáint go poiblí é den chéad uair, Sainaithníodh na leochaileachtaí agus na brúnna 

timpeallachta sa chuid den Tuarascáil Timpeallachta a bhaineann le Staid Reatha na Timpeallachta trí 
úsáid a bhaint as sonraí eile a bhí ann cheana féin, lena n-áirítear sonraí gaolmhara spásúlachta, an 

Mheasúnacht Straitéiseach ar Riosca tuile (SFRA) maidir le gach baile ar leith, agus i gcomhthéacs 
brúnna eile a bhfuil mionsonraí fúthu ar fáil i dTábla 2.3 thíos.  

2.6.1 Leochaileachtaí Timpeallachta a Bhreithniú ar bhonn Fianaise Spásúlachta 

Rinneadh na sonraí spásúlachta a thiomsú agus a léarscáiliú agus sainaithníodh suíomhanna agus 
fairsinge limistéar sonrach sna Seacht mBaile Straitéiseacha arb iad na limistéir is íogaire iad ó thaobh 

na forbartha de agus arb iad is dóiche a bheith thíos le héifeachtaí dochracha dá gceadófaí fás sna 
limistéir sin gan bearta maolaithe a chur i bhfeidhm (baineann Fíor 1.1 thíos leis an ábhar seo).  

Rinneadh raon cúinsí malartacha ionchasacha le haghaidh na gcineálacha straitéisí pleanála a glacadh 

don SSTLAP a shainaithint sa phróiseas MST agus measúnaíodh iad i leith na n-éifeachtaí suntasacha 
dóchúla a bheadh acu ar an timpeallacht (féach Cuid A den Tuarascáil Timpeallachta, Samhain 2017). 

Baineadh úsáid as na leochaileachtaí timpeallachta agus as an léarscáilíocht fhorluiteach a 
thaispeántar i bhFíor 1.1 chun na héifeachtaí timpeallachta a bhainfeadh le cur i bhfeidhm na gcúinsí 
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a réamhthuar agus a mheasúnú. Bhí cur in iúl thorthaí an mheasúnaithe sin d’fhoireann déanta an 
Phlean ina chabhair dóibh le linn rogha eolasach a dhéanamh i dtaobh cén rogha mhalartach a 

bheadh le cur faoi bhráid na gComhaltaí Tofa mar Phlean Ceantair Áitiúil. Tá mionsonraí faoi na 

bearta maolúcháin a d’éirigh as an measúnú agus a comhtháthaíodh isteach sa Phlean le fáil faoi 
Chuid 3.4 den tuarascáil seo. 
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Fíor 1.1 Léarscáilíocht Leochaileachta laistigh de na Seacht mBaile agus d’achar maolánach 15km 
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2.6.2 Riosca maidir le Tuilte 

Ullmhaíodh Measúnacht Riosca Tuilte Chéim 2 (SFRA) mar chuid de phróiseas an Phlean Ceantair Áitiúil 

ar measúnacht í a chlúdaigh gach ceann ar leith de na seacht mbaile agus arb é a bhí i gceist léi, inter 

alia, ná léarscáilíocht i leith fairsinge tuile (Criosanna Tuile A agus B) maidir le gach baile ar leith agus, i 
gcás ina raibh gá leis, Tástálacha Fírinnithe i leith láithreáin shonracha. Baineadh úsáid as SFRA mar 

fhoinse eolais maidir le criosú úsáide talaimh agus maidir le bainistíocht riosca tuile i gcás gach ceann 
de na seacht mbaile.   

 

I bPlean Forbartha an Chontae 2018-2024, faightear an creat pleanála straitéisí agus na cuspóirí 
mionsonraí agus na bearta beartais a bhaineann le riosca ionchasach tuile agus beidh feidhm acu sin 

maidir leis na tograí ar fad maidir le forbairt laistigh de na seacht mbaile lena mbaineann an Plean 
Ceantair Áitiúil.  

 

Ina theannta sin, glacann Plean Forbartha an Chontae creat beartais do bhainistiú riosca tuile agus é 
bunaithe ar an mhéid seo a leanas: tograí forbartha nua a mheasúnú de réir na gcur chuige 

réamhchúramach agus seichmheach a sainaithníodh sna Treoirlínte Bainistithe Riosca Tuile thuasluaite, 
agus lena n-éilítear, mar is cuí, cur isteach Measúnuithe Riosca Tuile agus tástálacha fírinnithe mar a 

bhfuil cur síos mion orthu sna treoirlínte céanna.  Aithníonn an plean fosta go mb’fhéidir go bhfuil ionaid 
eile atá i mbaol ó thuilte nár sainaithníodh i léarscáiliú Guaise Tuile SFRA agus déantar foráil maidir le 

húsáid a bhaint as tacar sonraí eile atá ar fáil le linn bainistiú a dhéanamh ar bhaol tuile sna cásanna 

sin.   (e.g.  Na léarscáileanna tuile Stairiúla atá ar fáil ar www.floodmaps.ie, is é sin, Léarscáiliú Staidéir 
Oifig na nOibreacha Poiblí maidir Straitéis Chosanta Cósta). 

 

Na hÉifeachtaí Timpeallachta Dóchúla a bhaineann le Beartais agus Cuspóirí an Phlean atá 
Bainteach le Tuile: 

Ar an iomlán, meastar gurb é a leanfaidh as torthaí na Measúnachta ar Riosca Tuile a chur san áireamh 

sa Phlean Ceantair Áitiúil, agus as cur i bhfeidhm bheartais agus chuspóirí an phlean atá bainteach le 
tuile atá ann i bPlean Forbartha an Chontae 2018-2024, ná iarmhairtí díobhálacha tuilte ar shláinte an 

duine, ar an timpeallacht agus ar chúrsaí oidhreachta a laghdú ar an dóigh seo a leanas: 

 Prionsabal réamhchúramach agus cur chuige seicheamhach a bhfuil mionchur síos air san 

fhoilseachán ‘An Córas Pleanála agus Bainistiú Baol Tuile – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála’ (DoEHLG 

2009), lena n-áirítear forbairt a sheachaint i gceantair i mbaol tuile, forbairtí nach bhfuil chomh 

leochaileach céanna a chur in áit forbairtí atá níos leochailí, údar a thabhairt le forbairtí nua in 
ionaid straitéiseacha nach bhfuil seachaint nó ionadú indéanta iontu agus éifeacht tuilte a mhaolú 

trí dhearadh agus leagan amach forbairtí nua.   

 Ainmniú criosanna agus cinnteoireacht amach anseo maidir le forbairt agus bonneagar nua a bhunú 

ar mheasúnuithe fianaise-bhunaithe i bhfoirm Mheasúnacht Riosca Tuile Chéim 2.     

2.6.3 Brúnna Timpeallachta a Shainaithint 

De bhreis ar an fhianaise bhunlíne, dá dtagraítear thuas, a bhreithniú sainaithníodh brúnna 
timpeallachta laistigh de gach ceann ar leith de na Seacht mBaile Straitéiseacha i gcomhthéacs gach 

uile ghné den timpeallacht a breithníodh agus tá léiriú ar na saincheisteanna agus ar na brúnna 
timpeallachta le fáil i dTábla 2.3 thíos ach ní liosta iomlán atá i gceist. 

Tábla 2.3: Achoimre ar na Príomhbhrúnna Timpeallachta laistigh de gach Baile 
Straitéiseach ar leith 

Topaic Saincheist/Brúnna Timpeallachta 

Bithéagsúlacht 

Fauna agus Flora 

 

D’fhéadfadh brúnna suntasacha timpeallachta a bheith ann mar thoradh ar fhorbairtí 
agus ar ghníomhaíochtaí áirithe a bhaineann le gníomhaíochtaí talmhaíochta, 
foraoisiú, forbairtí uirbeacha, turasóireacht, iascaireacht tráchtála agus calafoirt agus 
a bhaineann le raon leathan oibreacha bonneagair (lena n-áirítear oibreacha ar 

http://www.floodmaps.ie/
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Topaic Saincheist/Brúnna Timpeallachta 

bhóithre, astarraingt uisce, diúscairt dramhuisce) a bhíonn ar siúl laistigh de 
láithreáin atá goilliúnach ó thaobh na héiceolaíochta de nó gar dóibh.  Tá sé léirithe 
go bhfuil tábhacht ar leith ag gabháil le cosaint ceantar saothraithe sliogéisc, diúilicíní 
péarla fionnuisce agus brádán. Tá líon réasúnta ard láithreán Natura 2000 (Limistéir 
Chaomhantais Speisialta (LCS-anna) agus Limistéir faoi Chosaint Speisialta (LfCS-
anna)) agus Láithreán Oidhreachta Náisiúnta ann in aice leis na seacht mbaile nó 
laistigh díobh. Tá na láithreáin sin goilliúnach go háirithe maidir le hoibreacha agus 
gníomhaíochtaí forbartha áirithe. Tá speicis ionracha plandaí agus ainmhithe nach 
speicis dhúchasacha iad ina mórbhagairt ó thaobh bithéagsúlacht an réigiúin. 

Daonra agus 

Sláinte an Duine 

 

Tá an cumas ag méaduithe sa daonra, ag gníomhaíochtaí an daonra agus ag pátrúin 
lonnaíochta tuilleadh brú a chur ar bhithéagsúlacht, ar chaighdeán uisce, ar an 

tírdhreach, ar oidhreacht chultúrtha agus ar an aer. Go háirithe, d’fhéadfadh an brú 
breise ar chaighdeán an uisce a eascraíonn ó thruailliú tionchar suntasach a imirt ar 
shláinte an duine. Tá an cumas ag athruithe aonair agus ag athruithe carnacha i 
gcaighdeán na timpeallachta nádúrtha agus na timpeallachta foirgnithe ag leibhéal 
áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta, tionchar a bheith acu go feadh méideanna éagsúla 
ar shláinte agus ar fholláine an duine. Tá aird tarraingthe ar leibhéil arda radóin i 
bhfoirgnimh agus ar shábháilteacht ar bhóithre mar shaincheisteanna suntasacha 
fosta. 

Ithir D’fhéadfadh cineálacha áirithe forbartha agus gníomhaíochtaí, lena n-áirítear, forbairt 
tuaithe agus uirbeach, feirmeacha gaoithe, diúscairt dramhaíola, foraoisiú, 
gníomhaíochtaí caithimh aimsire agus talmhaíochta, brú suntasach a chur ar 
ithreacha. D’fhéadfadh athruithe i bhfrasaíocht a thagann ó théamh domhanda 
tionchair shuntasacha a bheith acu ar chobhsaíocht fána agus d’fhéadfadh tionchar a 
bheith acu sin ar cháilíocht ithreach agus uisce. 

Uisce D’fhéadfadh tionchar a bheith ag forbairt agus ag gníomhaíochtaí gaolmhara go 
minic ar cháilíocht uisce, lena n-áirítear screamhuisce, uisce óil agus uisce snámha. 
D’fhéadfadh tionchair shuntasacha a bheith ag forbairt tuaithe agus uirbeach, lena n-
áirítear diúscairt dramhuisce agus uisce dromchla, líonadh talaimh, cairéil, tailte 
éillithe, dumpáil neamhdhleathach, gníomhaíocht talmhaíochta, gníomhaíochtaí 
caitheamh aimsire uisce agus foraoisiú, ar cháilíocht uisce. Tá ró-ionchur 
cothaitheach, is é sin le rá, fosfar agus nítrigin, i measc na rioscaí is suntasaí atá ann 
do cháilíocht uisce. 

Aer agus torann Níl aon tionchair shuntasacha sainaitheanta faoi láthair maidir le cáilíocht aeir nó 
leibhéil torainn. Baineann tionchair a thagann ó thruailliú aeir go príomha le 
hastaíochtaí iompair agus tionsclaíocha. 

An Acmhainn 
Chósta/Mhuirí 

Forbairt mhíchuí gar don chósta/ar an chósta 

Riachtanais dhinimiciúla an chósta (cúngach cósta) 

Baol tuilte agus cosaint cósta 

Tionchair ón turasóireacht agus bainistíocht inbhuanaithe e.g. córais dumhcha atá 
goilliúnach agus pointí rochtana chun na trá 

Diúscairt bruscar agus seirbhísí poiblí (e.g. leithris) 

Gníomhaíochtaí san uisce 

Pleanáil spásúlachta Cósta/Muirí  

Gnéithe aeráide Tá nasc déanta idir astaíochtaí méadaithe gás ceaptha teasa agus athrú aeráide arb 
é is cúis leis ná méaduithe ar dhéine agus ar mhinicíocht tuilte. mar thoradh orthu. 

Fuinneamh in-
athnuaite 

Deiseanna agus impleachtaí intíre agus amach ón chósta 

Intíre -                 Limistéir ardscéimhe 

Bóithre rochtana  

Cailliúint na bithéagsúlachta 

 

Amach ón chósta - tionchar ar éin & ar mhamaigh mhuirí 

 Saincheisteanna imlonnaithe 

 Suímh ina bhfuil ceangal eangaí 
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Topaic Saincheist/Brúnna Timpeallachta 

Sócmhainní 
Ábhartha 

Áiríonn sócmhainní ábhartha raon leathan sócmhainní nádúrtha agus sócmhainní de 
dhéantús an duine 

D’fhéadfadh seirbhísí agus saoráidí bonneagair agus nithe eile amhail oidhreacht 
chultúrtha, tailte talmhaíochta agus acmhainní cósta agus uisce, a bheith i gceist leis 
na sócmhainní sin. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag forbairtí agus ag gníomhaíochtaí 
gaolmhara go minic ar na sócmhainní seo, agus tagraítear do roinnt acu sin anseo. 
Tá sé léirithe go bhfuil leibhéal ard aonad folamh cónaithe agus tráchtála ann laistigh 
de na bailte. Is ionann an mhaoin sin agus acmhainn tearcúsáidte agus, má fhágtar 
folamh iad, is féidir meath teacht orthu le himeacht ama agus is féidir leo baint de 
shaintréith ceantar uirbeach. 

Oidhreacht 

Chultúrtha, lena n-
áirítear 

Oidhreacht 
Ailtireachta agus 

Oidhreacht 
Seandálaíochta 

D’fhéadfadh brú a bheith ann mar thoradh ar fhorbairtí agus ar ghníomhaíochtaí 

áirithe ar láithreáin, nó in aice le láithreáin, lena mbaineann luach oidhreachta. 
D’fhéadfadh oibreacha den sórt sin brú a chur ar shaintréith ceantar uirbeach agus ar 
mhíreanna lena mbaineann tábhacht staire, ailtireachta agus seandálaíochta, lena n-
áirítear longa báite. Admhaítear gur minic is féidir le hoibreacha forbartha tionchar 
dearfach a bheith acu ar ár n-oidhreacht chultúrtha. 

 

Tírdhreach D’fhéadfadh tionchar a bheith ag forbairtí agus ag gníomhaíochtaí ar cheantair atá 
goilliúnach ó thaobh amhairc de, lena n-áirítear tírdhreach agus muirdhreach 
ainmnithe. 

Idirghaolmhaireacht 

idir na 

topaicí thuas 

D’fhéadfadh tionchair charnacha agus idirghníomhaíocht idir na míreanna atá luaite 
thuas brú méadaithe a chur ar an timpeallacht. Ar ndóigh, beidh na tionchair agus na 
hidirghníomhaíochtaí seo éagsúil lena chéile i dtaca le méid agus nádúr. Go háirithe, 
tá baint ag saincheisteanna maidir le cáilíocht uisce, athrú aeráide agus roinnt réimsí 
timpeallachta Is féidir le méadú daonra agus athruithe ar ghníomhaíochtaí agus ar 
phátrúin lonnaíochta daoine tionchar a bheith acu ar raon leathan de na topaicí atá 
luaite thuas. 
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3 ROGHANNA MALARTACHA A SHAINAITHINT AGUS A 
MHEASÚNÚ 

3.1 Cur Chuige Malartach i leith an Phlean 

De réir na Treorach MST, is gá roghanna malartacha MST a bhreithniú.  Maidir leis an dá chur chuige 
mhalartacha seo a leanas, meastar go bhfuil siad i gcomhréir le dáileadh fhás réamh-mheasta daonra 

52,807 (34% den leithroinnt don chontae) thar na seacht mbaile de réir mar atá leagtha amach i 

bPlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024 mar a leanas:   

1. Gnó mar is gnách 

2. Fás Uirbeach atá Éifeachtach agus Inbhuanaithe 

3.2 Mionsonraí maidir le Cur Chuige Malartach 

Leagtar amach sna hailt seo a leanas nádúr gach rogha malartaí agus na tionchair is dóchúla a 

eascróidh astu. 

Rogha Mhalartach 1: Gnó mar is gnách  

Bheadh leanúint leis na patrúin forbartha atá ann cheana agus a laghad idirghabhála agus is féidir 

maidir leis an bheartas pleanála straitéisí a ndéantar cur síos air mar ‘Ghnó mar is Gnách’ i gceist leis an 
chur chuige seo.  Bheadh na pátrúin forbartha bunaithe ar ‘éileamh’ seachas ‘gá’.   

 
Lagódh an pátrún forbartha seo cumas na mbailte chun tacú le fás agus inmharthanacht 

eacnamaíochta.  Bheadh riosca ann maidir le brú a chur i leith forbairt a dhéanamh i suíomhanna nach 

bhfuil dóthain seirbhísí iontu, is é sin, i gcomhthéacs bonneagar fisiciúil amhail cóireáil dóthanach 
dramhuisce agus, chomh maith leis sin, i ndáil le bonneagar ‘bog’ amhail saoráidí pobail agus seirbhísí 

sláinte.  Mhéadódh sé na tionchair ar an timpeallacht nádúrtha agus cúngrú ar an timpeallacht 
nádúrtha.  Chomh maith leis sin, laghdódh sé an cumas chun fostaíocht agus an bonn scileanna/an 

caipiteal daonna a chomhordú ar mhodh spásúil. 
 

Ní dhéileálfadh an cur chuige ‘Gnó mar is gnách’, ar bhealach tosaíochta, le deiseanna uathúla forbartha 

gach baile ar leith, ar deiseanna iad a sainaithníodh trí phróiseas an Phlean Ceantair Áitiúil.   
 

Is dócha go mbeadh na tionchair seo a leanas ag gabháil leis an chur chuige seo: 

 Bailte lagaithe agus easpa athghiniúna agus athbheochana. 

 Brú ar acmhainní teoranta chun infheistíochtaí riachtanacha a dhéanamh i mbonneagar dramhuisce 

agus uisce.  
 Éileamh ar leathnú neamheacnamaíoch seirbhísí agus áiseanna pobail. 

 Brú ar cheantair thuaithe díreach lasmuigh de cheantair uirbeacha. 
 Tuilleadh iomadú ar chórais chóireála dramhuisce aonair. 

 Soláthar seirbhísí agus áiseanna ar chostas níos airde ar bhealach neamhphleanáilte - á thiomáint 
ag forbróirí agus ag tarlú de réir mar a thagann gá chun cinn. 

 Codarsnachta i leith tosaíochtaí infheistíochta a shainaithint agus i leith príomhthionscadail 

bonneagair a chur i gcrích. 
 Easpa soiléireachta d’infheisteoirí fostaíochta agus eacnamaíochta ó thaobh na suíomhanna is fearr 

le haghaidh forbairt eacnamaíoch nua agus ó thaobh fachtóirí iomaíochais a sholáthar. 
 Baol méadaithe maidir le neamhchomhlíonadh reachtaíochta timpeallachta, agus damáiste á 

dhéanamh do cheantair íogaire ó thaobh cúrsaí timpeallachta de. 

 
Rogha Mhalartach 2: Fás Uirbeach atá Éifeachtach agus Inbhuanaithe 

Bheadh an cur chuige seo dírithe ar fhás uirbeach ‘éifeachtach’ i gcomhréir le méid agus le struchtúr 

gach baile ar leith d’fhonn forbairt chuí a spreagadh agus a éascú. 
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Tríd an chur chuige seo, thabharfaí aitheantas do ról na mBailte Straitéiseacha uilig agus don pháirt a 

ghlacann siad i bhforbairt foriomlán eacnamaíochta an Chontae, mar gheall ar a gcumas, ó thaobh 

bonneagair de, chun freastal ar fhás sa daonra agus/nó mar gheall ar a saintréithe mar bhailte a 
fheidhmíonn feidhmeanna speisialta geilleagracha faoi láthair nó a bhfuil an cumas acu é sin a 

dhéanamh amach anseo.  D’éascódh forbairt cuí agus neartú na mbailte seo soláthar seirbhísí agus 
saoráidí atá thar a bheith tábhachtach chomh maith le fostaíocht áitiúil a chur ar fáil chun tacaíocht a 

thabhairt do na ceantair thuaithe máguaird.  Mar thoradh ar dáileadh daonra 34% de dhaonra iomlán 

an Chontae a chur i bhfeidhm go cuí, mar atá leagtha síos i bPlean Forbartha an Chontae 2018-2024, 
d’éascófaí athghiniúint agus athnuachan na mbailte seo. 

 
Is dócha go mbeadh na tionchair seo a leanas ag gabháil leis an chur chuige seo: 

 An tairbhe is mó a bhaint as infheistíocht i mbonneagar fisiciúil, sóisialta agus geilleagrach i ngach 
baile ar leith. 

 Tacú le neartú na mbailte mar spreagthóirí i leith fás eacnamaíochta sa Chontae. 

 Tacú le gníomhaíocht a mbeidh deiseanna fostaíochta áitiúla mar thoradh uirthi. 
 Comhfhorbairt áite a chumasú trí athghiniúint agus trí athnuachan. 

 Beidh tairbhí timpeallachta ann mar thoradh air mar go mbeidh an fhorbairt ina dlúthchuid de na 
gníomhartha a bheadh ann chun a chinntiú go soláthraítear bonneagar crua atá dóthanach agus 

cuí. 

 Chuirfí feabhas ar chaighdeán na beatha trí chomhfhorbairt dhearfach áite. 
 

Ag féachaint don mhéid sin roimhe seo, meastar gurb é an rogha mhalartach seo an rogha is fearr do 
threo straitéiseach an Phlean agus go bhfuil sé ailínithe leis an fhís i leith fhorbairt an Iarthuaiscirt.  

3.3 Roghanna Malartacha a Mheas agus a Roghnú 

Ag féachaint do phrionsabail na forbartha inbhuanaithe agus do na creataí beartais náisiúnta agus 
réigiúnaigh atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn is é Rogha Mhalartach 2, ‘Forbairt Tuaithe-

Uirbeach Éifeachtach’, an rogha mhalartach straitéiseach is oiriúnaí do na Seacht mBaile Straitéiseacha.  
Trí thabhairt faoin rogha mhalartach seo, déanfar bainistíocht ar fhás ar mhaithe le comhordú a 

dhéanamh le cláir le haghaidh infheistíochta i mbonneagar agus, nuair is féidir, beifear nuálach ó 

thaobh bonneagar atá ríthábhachtach a chur ar fáil chun an tairbhe is fearr is féidir a bhaint as 
infheistíocht agus lena chinntiú gur féidir freastal ar fhás suntasach lena ngabhann seirbhísí cuí 

dóthanacha gan aon tionchar diúltach ar an timpeallacht mar thoradh air.   
 

Tríd an chur chuige seo, táthar chun leas a bhaint as na láidreachtaí, as na deiseanna agus as an 

chumas nideoige ar leith atá ann laistigh de na ceantair éagsúla de chuid na mbailte ar leithligh le 
tairbhí agus athrú stuama a chur ar fáil do na pobail uilig i nDún na nGall agus don réigiún dá réir sin. 

3.4 Bearta Maolúcháin, agus Saincheisteanna Timpeallachta a chur san 
áireamh sa Dréachtphlean 

Rinneadh an Tuarascáil Timpeallachta ar an Dréacht-SSTLAP go hinmheánach trí bhíthin fhoireann 

leathan Dréachtaithe an Phlean; dá réir sin, breithníodh leochaileachtaí, saincheisteanna agus srianta 
timpeallachta, sa chéad ásc, trí phróiseas scríofa an phlean agus, i dtaca leis sin de, ceapadh an plean 

le hintinn shainráite an timpeallacht a chosaint agus tionchair a d’fhéadfadh a bheith dochrach don 
timpeallacht a sheachaint. Dá bharr sin, cuireadh próiseas scríofa an Phlean agus ionchorprú 

saincheisteanna timpeallachta i gcrích mar phróiseas atriallach. Is ‘sa Mheasúnacht’ í féin, mar atá 

leagtha amach i dTábla 8.4 den Mheasúnacht Timpeallachta, a rinneadh measúnacht ar gach aidhm, ar 
gach cuspóir agus ar gach beartas ar leithligh.   

 
Laistigh de Thábla 8.4, sainaithnítear cuspóirí agus beartais áirithe mar nithe a d’fhéadfadh a bheith i 

gcoimhlint le Cuspóirí Straitéiseacha Timpeallachta (CST-anna) nó a bhféadfadh idirghníomhaíocht 

éiginnte a bheith acu leis na CST-anna.  Is é atá i gconclúid na measúnachta ná gur féidir na coimhlintí 
ionchasacha a sainaithníodh a mhaolú go dtí leibhéal inghlactha trí mheasúnacht mhionsonraithe eile a 
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dhéanamh agus trí mhaolú a dhéanamh ar an chéim cur i bhfeidhm trí dhea-chleachtas maidir leis an 
phróiseas bainistithe forbartha agus trí chur i bhfeidhm SSTLAP. De bhreis air sin, gheofar cuidiú agus 

treoir ina leith ón mhaolú dá bhforáiltear i gcuspóirí ginearálta agus i mbeartais ghinearálta Phlean 

Forbartha Chontae Dhún na nGall.  Ina theannta sin, d’fhéadfadh sé tarlú go ndéanfar iarratais áirithe 
ar leithligh ar fhorbairtí laistigh de limistéar an Phlean a chur faoi réir Measúnachtaí Straitéiseacha 

Timpeallachta agus/nó Measúnachtaí Cuí ar leithligh. 
 

Mar thoradh ar na bearta maolúcháin dá dtagraítear thuas, déanfar aon éifeachtaí suntasacha a 

ghabhann le cur i bhfeidhm Phlean Ceantair Áitiúil le haghaidh na Seacht mBaile Straitéiseacha 2018-
2024 a chosc, a laghdú agus, a mhéid is féidir, a fhritháireamh. 

3.5 SAINCHEISTEANNA TIMPEALLACHTA A CHUR SAN ÁIREAMH SA 
PHLEAN 

Ba é an próiseas MST a bhí mar bhonn le haghaidh dhréachtú an Phlean ar fad; dréachtaíodh Cuspóirí 
Straitéiseacha Timpeallachta tar éis thiomsú na sonraí bunlíne agus tá siad bunaithe ar na 

saincheisteanna timpeallachta sonracha a bhaineann leis na seacht mbaile agus, an am céanna, 
bhíothas ag comhlíonadh na gceanglas i Sceideal 2(B) de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001, 

(arna leasú), agus i dTreoirlínte MST3, 2004. Rinneadh measúnacht ar gach Cuspóir Straitéiseach, ar 

gach Cuspóir agus ar gach Beartas de chuid an Dréacht-SSTLAP chun a fháil amach cé acu a 
d’fhéadfaidís nó nach bhféadfaidís tionchar a imirt ar Chuspóirí Straitéiseach Timpeallachta (tábla 8.4 

thíos sa Tuarascáil Timpeallachta), rud a rinneadh trína dtástáil i gcomórtas leis na catagóirí atá leagtha 
amach i dtábla 3.1 thíos: 

Tábla 3.1: Cuspóirí Straitéiseacha Timpeallachta 

An Chomhchuid 
Timpeallachta 

Cód 
CST: 

Cuspóirí Straitéiseacha Timpeallachta 

Bithéagsúlacht, 
Fauna agus Flora 

BIO1 Comhlíonadh na Treorach maidir le Gnáthóga a chinntiú trí gach láithreán 
Natura 2000 agus gach gnáthóg speicis (Limistéir Chaomhantais 
Speisialta (LCS-anna) agus Limistéir faoi Chosaint Speisialta (LfCS-anna)) 
i limistéar an Phlean a chosaint, lena n-áirítear dobharcheantair Diúilicíní 
Péarla Fionnuisce.  

Bithéagsúlacht, 
Fauna agus Flora 

BIO2 Éagsúlacht na ngnáthóg agus na speiceas cosanta a chaomhnú agus a 
fheabhsú agus bainistiú inbhuanaithe na limistéar sin a chur chun cinn. 

Bithéagsúlacht, 
Fauna agus Flora 

BIO3 An timpeallacht mhuirí a chosaint, agus straitéisí comhtháite bainistithe 
criosanna cósta a chur chun cinn. 

Bithéagsúlacht, 
Fauna agus Flora 

BIO4 Macra-conairí agus limistéir ina bhfuil gnáthóga tadhlacha a chosaint. 

Daonra POP1 Caighdeán beatha maith a éascú, agus é bunaithe ar thimpeallachtaí 
cónaithe, oibre agus áineasa ar ardchaighdeán.  

Daonra POP2 Patrúin taistil níos inbhuanaithe a éascú 

Sláinte an Duine HH1 Torann, creathadh agus astaíochtaí ó thrácht, ó phróisis tionsclaíochta 
agus ó thionscail eastóscacha a íoslaghdú 

Ithir (lena n-
áirítear mianraí) 

SL1 Caighdeán na n-ithreacha a chosaint agus a chothabháil. 

Ithir (lena n-
áirítear mianraí) 

SL2 Láithreáin gheolaíochta a chosaint agus a chothabháil. 

Ithir (lena n-
áirítear mianraí) 

SL3 Tús áite a thabhairt d'athúsáid láithreán athfhorbraíochta, seachas tailte 
glasbháin a fhorbairt. 

Ithir (lena n-
áirítear mianraí) 

SL4 An méid dramhaíola chuig líonadh talaimh a íoslaghdú 

Uisce 
 

WR1 Stádas na n-éiceachóras uisceach agus, maidir lena riachtanais uisce, 
stádas éiceachóras talaimh agus bogach a bhraitheann go díreach ar na 

                                                      
3 Cur i bhfeidhm Threoir MST (2001/42/EC): Measúnacht ar na hÉifeachtaí atá ag Pleananna agus Cláir Éagsúla ar an 

Timpeallacht - Treoirlínte d’Údaráis Réigiúnacha agus d’Údaráis Phleanála, Samhain , 2004). 
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An Chomhchuid 
Timpeallachta 

Cód 
CST: 

Cuspóirí Straitéiseacha Timpeallachta 

héiceachórais uisceacha a chosaint agus a fheabhsú i gcomhréir leis an 
Phlean Bainistíochta Abhantraí iomchuí. 

Uisce WR2 Cáilíocht uisce dromchla agus uisce óil a chosaint mar fhoinsí uisce óil, 
mar shócmhainní taitneamhachta agus áineasa, agus chun críocha 
éiceachóras. 

Uisce 
 

WR3 Úsáid inbhuanaithe uisce a chur chun cinn, agus í bunaithe ar chosaint 
fhadtéarmach acmhainní uisce atá ar fáil. 

Uisce WR4 Sceitheadh substaintí truaillithe san uisce a laghdú de réir a chéile. 

Uisce WR5 Bainistiú a dhéanamh ar an bhaol tuilte cósta, inbhir agus aibhneach. 
Bainistiú a dhéanamh ar mbaol triomaigh. 

An Acmhainn 

Chósta/Mhuirí 

CM1 Creimeadh cósta a sheachaint agus cosaint an chósta a chur chun cinn. 

Bainistiú a dhéanamh ar chrios an chósta mar acmhainn timpeallachta 
agus turasóireachta. 

An Acmhainn 
Chósta/Mhuirí 

CM2 Uiscí Ainmnithe Sliogéisc a Chosaint. 

Cúrsaí 
Aeir/Aeráide 

AC1 Tacú le cur i bhfeidhm spriocanna, cuspóirí agus beartais Náisiúnta maidir 
le hathrú aeráide. 

Cúrsaí 
Aeir/Aeráide 

AC2 Gach cineál truaillithe aeir a laghdú 

Cúrsaí 
Aeir/Aeráide 

AC3 Athrú ó fhuinneamh a bhraitheann ar bhreosla iontaise chuig fuinneamh 
níos inbhuanaithe a chur chun cinn, agus tacú leis an athrú sin. Athrú ó 
fheithiclí a bhraitheann ar bhreosla iontaise chuig modhanna taistil níos 
inbhuanaithe a chur chun cinn, agus tacú leis an athrú sin. 

Sócmhainní 

Ábhartha 
 

MA1 Infhaighteacht agus cáilíocht an bhonneagair, na seirbhísí agus na 

saoráidí a bhaineann leis an phobal a chothabháil agus a fheabhsú chun 
bainistíocht stuama na n-acmhainní timpeallachta a chinntiú. 

Sócmhainní 
Ábhartha 

MA2 Baol tuilte agus / nó creimeadh cósta a sheachaint le linn láithreáin a 
roghnú lena bhforbairt 

Oidhreacht 
Chultúrtha 

CH1 Cosaint agus caomhnú na hoidhreachta cultúrtha, lena n-áirítear 
oidhreacht ailtireachta agus oidhreacht seandálaíochta, a chur chun cinn 

Tírdhreach LD1 Tírdhreacha agus saintréithe luachmhara, de chineál nádúrtha, stairiúil 
agus cultúrtha, agus gnéithe atá ann laistigh díobh, a chaomhnú agus a 
fheabhsú agus drochthionchair a sheachaint. 

 

Tábla 3.2: Catagóirí atá le Meas 

Coimhlint 
Dhóchúil le 
stádas CST-anna - 
ní dóigh go 
ndéanfar í a 
mhaolú chuig 
leibhéal 
*inghlactha 

Coimhlint 
Ionchasach le 
stádas CST-anna - 
is dóigh go 
maolófar í go 
leibhéal 
*inghlactha. 

Idirghníomhaíocht 
éiginnte le 
stádas CST-anna. 

Idirghníomhaíocht 
neodrach le 
stádas CST-anna. 

Ní dóigh go mbeidh 
ann 
Idirghníomhaíocht 
ann le stádas CST-
anna. 

Is dóigh go 
gcuirfear 
feabhas ar 
stádas CST-
anna. 

*Ciallaíonn leibhéal inghlactha cás ina ndéanfaí an choimhlint le stádas an SEO a dhéanamh neamhurchóideach nó a laghdú trí 
bhearta maolaithe agus sa tslí sin go mbeadh sé inghlactha ó thaobh phrionsabail sheanbhunaithe, sé sin, pleanáil cheart agus 
forbairt inbhuanaithe. 

De réir na Measúnachta, ní raibh gá le haon scriosadh/leasú á rá gur déileáladh go leordhóthanach leis 
na saincheisteanna timpeallachta uilig sa SSTLAP trí phróiseas an MST agus an MC. 
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4 MONATÓIREACHT 

4.1 Monatóireacht, Cuspóirí Timpeallachta, Táscairí agus Spriocanna 

Leis an Treoir MST, ceanglaítear go ndéanfar monatóireacht ar na héifeachtaí suntasacha a ghabhann 

le cur i bhfeidhm pleananna agus clár. Sa chuid seo agus i gCuid 9 den Tuarascáil Timpeallachta, tá 
tograí ann maidir le monatóireacht a dhéanamh ar na héifeachtaí suntasacha dóchúla a ghabhann le 

cur i bhfeidhm SSTLAP. Trí mhonatóireacht a dhéanamh, cumasaítear sainaithint éifeachtaí dochracha 

gan choinne agus gníomh feabhais cuí a chur i gcrích. 

De bhreis air sin, is féidir ról a bheith ag monatóireacht le linn a mheas an bhfuil na cuspóirí agus na 

spriocanna timpeallachta á mbaint amach ag an Phlean - ar bearta iad, ar féidir leis an Phlean cabhair 
a sholáthar maidir lena gcur i gcrích - an gá na cuspóirí agus na spriocanna sin a athscrúdú agus an 

bhfuil na bearta maolúcháin atá beartaithe á gcur i bhfeidhm. 

Tá monatóireacht bunaithe ar na táscairí a roghnaíodh níos túisce sa phróiseas. Cumasaíonn na 
táscairí tomhas cainníochtúil a dhéanamh ar threochtaí agus ar dhul chun cinn thar am i dtaca leis na 

Cuspóirí Straitéiseacha Timpeallachta a úsáidtear sa mheasúnú.  Díreofar aird ar tháscairí atá 
bainteach leis na héifeachtaí suntasacha dóchúla a ghabhann le cur i bhfeidhm SSTLAP agus bainfear 

úsáid as socruithe monatóireachta atá ann cheana féin chun monatóireacht a dhéanamh ar na táscairí 
a roghnaítear. Maidir le gach táscaire a mbeidh monatóireacht le déanamh air, cuirfear san áireamh 

an sprioc (na spriocanna) iomchuí a sainaithníodh maidir leis an reachtaíocht iomchuí.  I dTábla 8.1 

den Tuarascáil Timpeallachta, taispeántar na táscairí agus na spriocanna a roghnaíodh maidir le 
monatóireacht a dhéanamh ar an Phlean. 

4.2 Foinsí na Faisnéise Monatóireachta 

Is ceart go dtiocfadh tomhais i leith táscairí ó fhoinsí monatóireachta atá ann cheana féin agus ní 

ceart go mbeadh gá le haon mhonatóireacht nua.  Tá foinsí monatóireachta ann maidir le gach ceann 

de na táscairí agus áiríonn siad sin na cinn a chothabhálann Comhairle Contae Dhún na nGall agus 
údaráis iomchuí eile e.g. an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, an tSeirbhís Páirceanna 

Náisiúnta agus Fiadhúlra agus an Phríomh-Oifig Staidrimh. I gcás inar dóigh go mbeidh éifeachtaí 
suntasacha dochracha ann mar thoradh ar phleananna agus ar chláir ísealsraithe, lena n-áirítear 

éifeachtaí de chineál dearfach, diúltach, carnach agus neamhdhíreach na bpleananna agus na gclár 

ísealsraithe sin, is ceart cásanna den sórt sin a shainaithint agus a thaifeadadh agus is ceart go gcuirfí 
san áireamh iad sa mheasúnú monatóireachta.  

 

 

 

 

 

 

 

 


