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1 RÉAMHRÁ 

1.1 Téarmaí Tagartha 

Is é seo an Ráiteas maidir le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) Phlean Forbartha Chontae 

Dhún na nGall 2018-2024 

1.2 MÍNIÚ AR MST 

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

dhóchúil shuntasach a ghabhann le cur i bhfeidhm plean nó cláir sula ndéantar cinneadh chun Plean nó 
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 talún 

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 Forbartha Chontae Dhún 
na nGall 2018-2024 

Mar thoradh ar an reachtaíocht réamhluaite, b’éigean MST a dhéanamh ar Phlean Forbartha Chontae 
Dhún na nGall 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 Dréachtphlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024.  Bhí an 

Tuarascáil Timpeallachta ann mar chuid den Dréachtphlean faoin teideal ‘Roinn D: Tuarascáil 
Timpeallachta, Bealtaine 2017’ bhí measúnacht inti ar na héifeachtaí dóchúla a bheadh ag gach uile 

chuspóir agus ag gach uile bheartas a bhí ann sa Dréachtphlean; tá an mheasúnacht ar na Cuspóirí 

agus ar na Beartais le fáil i dTábla 8.4: Measúnacht ar Chuspóirí Beartais Straitéiseacha na Tuarascála 
Timpeallachta.  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 Forbartha Chontae Dhún na 
nGall ar stádas comhshaoil an Chontae; 

 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 CST 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” 

Bhí an Dréachtphlean agus an Tuarascáil Comhshaoil ar taispeáint go poiblí i rith na tréimhse ón 19 

Bealtaine go dtí an 1 Meán Fómhair 2017.  Rinneadh tuarascáil a ullmhaíodh i leith aighneachtaí agus 

tuairimí faoin Dréachtphlean foilsithe a thíolacadh i bhfoirm Tuarascáil Phríomhfheidhmeannaigh dar 
dáta Deireadh Fómhair 2017. 

                                                      
2 Dréachtphlean Forbartha Chontae Dhún na nGall; Roinn D: Tuarascáil Comhshaoil  
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Bhreithnigh Comhairle Contae Dhún na nGall an Dréachtphlean agus an Tuarascáil 
Phríomhfheidhmeannaigh (dar dáta Deireadh Fómhair 2017) ag cruinniú ar athló ar an 13 Nollaig 

2017 agus cinneadh an Dréachtphlean a leasú trí dhaichead Athrú Ábhartha a thairiscint.  Cuireadh na 

hAthruithe Ábhartha sin ar fáil mar chuid de chomhairliúchán poiblí i rith na tréimhse ón 9 Feabhra go 
dtí an 8 Márta 2018 agus bhí Aguisíní ann chomh maith, ceann amháin a bhain leis an Tuarascáil 

Comhshaoil agus ceann eile a bhain leis an Tuarascáil Tionchair Natura.  Sa Tuarascáil Comhshaoil, 
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 CST-
anna, i gcás nár dhóigh go bhféadfaí na hAthruithe Ábhartha beartaithe a mhaolú go dtí leibhéal 

inghlactha.  I ngach ceann de na 26 Athrú Ábhartha, sainaithníodh coimhlint ionchasach le stádas 
CST-anna ach measadh go bhféadfaí gach ceann díobh sin a mhaolú go dtí leibhéal inghlactha trí 

chuspóirí agus trí bheartais láithreacha atá ann sa Dréachtphlean.  Rinneadh 22 cheann de na 26 
Athrú Ábhartha a shainaithint mar nithe ag a raibh idirghníomhaíocht éiginnte le stádas CST-anna, 

agus go raibh idirghníomhaíocht neodrach ag 26 cinn, nach raibh aon idirghníomhaíocht ag 1 cheann, 

agus gur dóigh go dtiocfadh feabhas ar 4 cinn.   

Ullmhaíodh Tuarascáil Comhshaoil eile, dar dáta an 18 Aibreán, tar éis aighneacht a fháil ón Aire sa 

Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar an 8 Márta 2018, ar aighneacht í ina raibh moladh 
(inter alia) gur cheart MST a dhéanamh fosta le haghaidh Roinn B:  Aguisín 3: Treoirlínte maidir le 

Forbairt agus Caighdeáin Theicniúla, Cuid 6.5(f) mar a dhéanann siad difear don bheartas atá ann sa 

Phlean.  De réir comhairle dhlíthiúil a lorg an Chomhairle, moladh gur ceart measúnacht a dhéanamh 
ar Cuid 6.5 ar fad den Phlean, seachas ar Chuid 6.5(f) amháin; dá bhrí sin, rinneadh measúnacht, sa 

Tuarascáil Comhshaoil a d’ullmhaigh an feidhmeannas, ar Chuid 6.5 (a-f) de Roinn B: Aguisín 3 de 
Dhréachtphlean Forbartha an Chontae.  Ba é a bhí i gconclúid na measúnachta a rinne an 

feidhmeannas ná an méid seo a leanas: 

Maidir le cuid 6.5(a) go (e) de Dhréachtphlean Forbartha an Chontae 2018-2024 a foilsíodh i mí na 
Bealtaine 2017:-  

(i) Nach mbeidh sé i gcoinbhleacht le Threoirlínte Aireachta Alt 28; agus 

(ii) Mar thoradh air bheadh meascán d’idirghníomhú neodrach/gan idirghníomhú dóchúil le/is 
dócha go bhféadfadh sé feabhas a chur ar stádas CST-anna; agus 

dá réir sin, ní bheidh aon éifeachtaí díobhálacha suntasacha ar an chomhshaol mar thoradh air sin. 

Má ghlactar an Dréachtphlean, agus Cuid 6.5(f) de Dhréachtphlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 
2018-2024 a foilsíodh i mBealtaine 2017 san áireamh ann, d’fhéadfadh sé go gcinnfear nach 
gcomhlíonann sé Cuid 28 de na Treoirlínte Aireachta dar teideal ‘Treoirlínte Eatramhacha d’Údaráis 
Phleanála maidir le Pleananna Reachtúla, Fuinneamh In-Athnuaite agus Athrú Aeráide’, a foilsíodh i mí 
Iúil 2017, ó tharla nach gceadaítear léiriú a dhéanamh i dtaobh conas a rannchuideodh an plean, i rith a 
shaolré, leis na spriocanna atá leagtha amach i mír 4(2) a bhaint amach ós rud é gur dócha go 
gcruthódh an 6.5(f) Caighdeánach teorannú nó srian suntasach ar thionscadail fuinnimh in-athnuaite, 
lena n-áirítear tuirbíní gaoithe, mar a thaispeántar ar na léarscáileanna atá ann in Aguisín F a ghabhann 
leis an tuarascáil seo agus ós rud é gurb é a leanfadh as ná, le fírinne, go mbeadh limistéar talaimh 
róshrianta agus rótheoranta ‘Ar Fáil lena Bhreithniú’ le haghaidh tograí fuinnimh gaoithe laistigh de 
limistéar riaracháin Chomhairle Contae Dhún na nGall; agus 

(i) Dá bhrí sin, dhéanfaí  tacaíocht fhéideartha na Comhairle maidir le cur i bhfeidhm na 
Straitéise Náisiúnta Aeráide 2007-2012 a laghdú go suntasach agus mar thoradh air sin is 
dócha go mbeadh coimhlint ann nach dócha go maolófaí é go leibhéal inghlactha (CST: AC1); 

(ii) dhéanfaí  rannchuidiú féideartha na Comhairle maidir le gach cineál truaillithe aeir a laghdú go 
suntasach agus mar thoradh air sin is dócha go mbeadh coimhlint ann nach dócha go 
maolófaí é go leibhéal inghlactha (CST: AC2) agus;  

(iii) dhéanfaí  tacaíocht fhéideartha na Comhairle, agus an cur chun cinn a dhéanfadh sí, maidir 
leis an athrú ó fhuinneamh atá spleách ar bhreosla iontais go fuinneamh níos inbhuanaithe a 
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laghdú go suntasach agus mar thoradh air sin is dócha go mbeadh coimhlint ann nach dócha 
go maolófaí é go leibhéal inghlactha (CST: AC3)”3      

Rinne Comhalta Tofa Páipéar breise dar teideal “Aguisín a ghabhann le Tuarascáil Timpeallachta ar 

Roinn B: Aguisín 3: Treoirlínte Forbartha agus Caighdeáin Theicniúla, Cuid 6.5(f)”, a chur faoi bhráid 
Chruinniú Speisialta Iomlánach na Comhairle ar an 9 Bealtaine 2018   Bhreithnigh na Comhaltaí an 

Páipéar sin le linn an chruinnithe réamhluaite agus, ar an dóigh sin, ba chuid de Mheasúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta na gComhaltaí é fosta ag an Chruinniú Speisialta Iomlánach ar an 9 

Bealtaine 2018.  Bhí conclúidí éagsúla ann sa Pháipéar sin maidir le Cuid 6.5(f).  Dá bhrí sin, 

thángthas ar an chonclúid seo a leanas: 

“Mar thoradh ar an bhreithniú a rinneadh ar éifeachtaí carnacha Chuid 6.5 (f) agus ar bheartais 
agus ar chuspóirí Dhréachtphlean Forbartha an Chontae maidir le stádas na CST-anna, cinneadh go 
mbeadh idirghníomhaíocht neodrach ag gnéithe áirithe, nó nach dócha go mbeadh aon 
idirghníomhaíocht acu, le Stádas na CST-anna agus gur dócha go bhfeabhsódh siad stádas na CST-
anna, go háirithe maidir le Bithéagsúlacht, Flora agus Fauna, Daonra, Sláinte an Duine, Ithir, Uisce, 
An Acmhainn Chósta/Mhuirí, Sócmhainní Ábhartha, Oidhreacht Chultúrtha agus Tírdhreach. A mhéid 
a bhaineann le CST-anna a bhaineann le Fachtóirí Aeir/Aeráide (AC1, AC2 agus AC3), cinneadh go 
bhféadfadh sé go mbeadh Coimhlint Ionchasach ann idir na héifeachtaí carnacha agus Stádas na 
CST-anna ach gur dócha go maolófaí sin go leibhéal inghlactha.”4 

Tar éis Dréachtphlean Forbartha an Chontae, na hAthruithe Ábhartha Beartaithe, an Tuarascáil (na 

Tuarascálacha) Tionchair Natura, an Tuarascáil (na Tuarascálacha) Timpeallachta agus an Páipéar 

breise a thíolaic an Comhalta Tofa a bhreithniú, chinn na Comhaltaí le rún Plean Forbartha Chontae 
Dhún na nGall 2018-2024 a dhéanamh ag Cruinniú Speisialta Iomlánach na Comhairle ar an 9 

Bealtaine 2018.  

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

Measúnacht seo 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 Bealtaine 2017; 

(3.) an tAguisín a ghabhann le Tuarascáil Timpeallachta mhí Feabhra 2018; (4.) an Tuarascáil 

Timpeallachta ar Roinn B: Aguisín 3: Treoirlínte Forbartha agus Caighdeáin Theicniúla; Cuid 6.5 de 
Dhréachtphlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024 (a d’ullmhaigh an Feidhmeannas); agus 

(5.) an Páipéar dar teideal - ‘Aguisín a ghabhann leis an Tuarascáil Timpeallachta ar Chuid B: Aguisín 3: 
Treoirlínte Forbartha agus Caighdeáin Theicniúla; Cuid 6.5 de Dhréachtphlean Forbartha Chontae Dhún 

na nGall 2018-2024 (a thíolaic Comhalta Tofa ag an Chruinniú ar an 9 Bealtaine 2018). Cé go raibh na 

Comhaltaí ar aon intinn faoin chuid is mó dá bpróiseas MST, bhí roinnt tuairimí éagsúla ann maidir lena 
Measúnacht ar ghné ar leith amháin den Phlean, is é sin le rá, Cuid 6.5(f) de na Caighdeáin Theicniúla. 

Le linn dóibh an tsaincheist sin a bhreithniú, thug na Comhaltaí aird ar dhoiciméad uimh. (4.) agus ar 
dhoiciméad (5.) thuas araon 

Sa deireadh, tar éis an dá dhoiciméad a bhreithniú chinn na Comhaltaí le rún glacadh leis an mhéid 

seo a leanas: 

 Conclúidí na Tuarascála Timpeallachta a d’ullmhaigh an feidhmeannas agus dar dáta Aibreán 

2018 maidir le Cuid 6.5 (a-e); agus 

 Na conclúidí atá leagtha amach i bPáipéar an Chomhalta Thofa maidir le Cuid 6.5(f). 

Ag gach céim ar leith den phróiseas, chuir na Comhaltaí Tofa san áireamh na doiciméid a mbainfí 
úsáid astu mar fhoinse eolais le linn a bpróisis measúnachta straitéisí timpeallachta lena n-áirítear 

cinntí na Tuarascála Timpeallachta ar an Dréachtphlean agus cinntí na Measúnachta Straitéisí 
Timpeallachta a bhí ann ina dhiaidh sin ar na hAthruithe Ábhartha beartaithe, an Mheasúnacht 

Timpeallachta ar 6.5(a-f), Treoirlínte Forbartha agus Caighdeáin Theicniúla, agus an Páipéar breise a 

thíolaic an Comhalta Tofa maidir le Dréachtphlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024, mar 
aon le Tuarascáil) Tuarascálacha Tionchair Natura ghaolmhar (gaolmhara); dá bhrí sin cuireadh gach 

aighneacht san áireamh ag gach céim den phróiseas déanta cinnidh. 

                                                      
3 Tuarascáil Timpeallachta ar Roinn B: Aguisín 3: Treoirlínte Forbartha agus Caighdeáin Theicniúla; Cuid 6.5 de Dhréachtphlean 
Forbartha Chontae dhún na nGall 2018-2024, Aibreán 2018 
4 Aighneacht ó Chomhalta Tofa 
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2 AN TSLÍ INAR COMHTHÁTHAÍODH CÚRSAÍ 
TIMPEALLACHTA ISTEACH SA PHLEAN 

2.1 Na Príomhchéimeanna sa Phróiseas MST 

Próiseas atriallach a bhí i gceist le hullmhú an Dréachtphlean, na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta 

agus na Measúnachta Cuí 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 

Tuarascáil Réamhscóipeála MST An tréimhse roimh mhí Iúil 2016 

Tuarascáil Chomhairliúcháin/Scóipeála Réamh-
Dhréachta i leith MSC/MC 

8 Iúil 2016 go 9 Lúnasa 2016 

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar 

Chomhairliúchán Réamh-
Dhréachta/MST/Mheasúnacht Chuí 

Meán Fómhair 2016 

Dréachtphlean - Comhairliúchán Poiblí ar an 

Dréachtphlean/ar an Tuarascáil Timpeallachta/ar 
an Mheasúnacht Chuí 

19 Bealtaine go 1 Meán Fómhair 2017 

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar an 

Dréachtphlean/ar an Tuarascáil Timpeallachta/ar 
an Mheasúnacht Chuí 

Deireadh Fómhair 2017 

Cruinniú Comhairle ar Athló - Cinneadh le rún an 
plean a chur faoi réir 40 Athrú Ábhartha 

beartaithe. 

13 Nollaig 2017 

Comhairliúchán Poiblí ar Athruithe Ábhartha/ar an 
Tuarascáil Timpeallachta/ar an Mheasúnacht Chuí 

9 Feabhra 2018 go 8 Márta go huile 

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar na 

hAthruithe Ábhartha/ar an Tuarascáil 
Timpeallachta/ar an Mheasúnacht Chuí 

2 Aibreán 2018 

Cruinniú Speisialta Iomlánach na Comhairle 

(Cinneadh le rún an Plean a dhéanamh) 

9 Bealtaine 2018 

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 Phlean Forbartha Chontae Dhún na nGall ar an timpeallacht a ullmhú, áiríodh 
an méid seo a leanas: 

 Sonraí bunlíne a bhaineann le staid reatha na timpeallachta; 
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 Naisc idir Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall agus straitéisí, beartais, pleananna, cláir agus 

cuspóirí cosanta timpeallachta iomchuí eile; 

 Na príomhfhadhbanna timpeallachta i limistéar riaracháin Dhún na nGall agus i gcontaetha 

tadhlacha agus ar bhonn trasteorann; 

 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 13D(1) de na Rialacháin um Pleanáil & Forbairt (Measúnacht Straitéiseach 

Timpeallachta) 2004 (arna leasú), scaipeadh an réamhábhar scóipeála ar na comhlachtaí reachtúla seo 

a leanas de réir mar a fhorordaítear faoi airteagal 13A(4) de na Rialacháin réamhluaite. 

 An Rannóg MST, An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) 

 An Roinn Comhshaoil, Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (DEHPLG) 

 An Roinn Cumarsáide, Athraithe Aeráide agus Acmhainní Nádúrtha (DCCNR) 

 An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

 Aonad na nIarratas ar Fhorbairt, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus 

Gaeltachta  

 An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra, Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha 

 An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, 

Tuaithe agus Gaeltachta  

 An Rannán Pleanála Straitéisí, An Roinn Comhshaoil, Tuaisceart Éireann 

 Gníomhaireacht Chomhshaoil Thuaisceart Éireann 

 Comhairle Chontae Shligigh 

 Comhairle Chontae Liatroma 

 Comhairle Cheantair Fhear Manach & na hÓmaí 

 Comhairle Cheantair Chathair Dhoire & an tSratha Báin 

 Comhairle Buirge Chósta an Tóchair agus na nGleannta 

 Tras-stiúrthóireacht laistigh den Chomhairle 

Fuarthas naoi n-aighneacht ó na hÚdaráis Reachtúla mar fhreagra ar an Réamh-Thuarascáil Scóipeála; 

tá achoimre ar na haighneachtaí sin agus ar fhreagraí na Comhairle le fáil i dTábla 2.2. 
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Tábla 2.2: Aighneachtaí a fuarthas ó Údaráis Fhorordaithe Timpeallachta 

Tag An tÚdarás a thíolaic an 
Aighneacht 

Saincheisteanna a ardaíodh Freagra 

1. Gníomhaireacht Chomhshaoil 
Thuaisceart Éireann (NIEA) 

Tá aighneacht eile déanta ag 
NIEA, is é sin, uimh. 7 thíos. 

1. Luaitear go gceaptar gurb amhlaidh, de bharr chineál 
trasteorann an phlean, go mbeadh aon éifeachtaí 
dochracha timpeallachta a bheadh ann go fóill tar éis na 
bearta uilig a dhéanamh chun éifeachtaí suntasacha 

dochracha a laghdú, a chosc nó a fhritháireamh ina n-
ábhair a bheadh le breithniú i dTuaisceart Éireann. 

2. Iarradh go mbeadh ráiteas soiléir ann sa tuarascáil 
timpeallachta ar an MST, ar ráiteas é ina dtabharfaí 
tuairim (agus cúis léi) i dtaobh an mbeadh, nó nach 
mbeadh, cur i bhfeidhm an phlean ina ábhar a bheadh le 
breithniú i dTuaisceart Éireann. 

3. Iarradh go ndéanfaí measúnacht ar éifeachtaí 
trasteorann mar chuid den phróiseas MST agus go 
ndéanfaí maolú leordhóthanach a shainaithint agus a 
chur san áireamh lena chinntiú nach bhfuil aon éifeachtaí 

suntasacha timpeallachta ar Thuaisceart Éireann. 

4. Déantar tagairt do roinnt foinsí úsáideacha faisnéise, 
lena n-áirítear an méid seo a leanas: 

 Tuarascáil Thuaisceart Éireann ar staid na 
timpeallachta 

 Tuarascáil Thuaisceart Éireann maidir le Farraigí  

 Tuarascálacha Thuaisceart Éireann maidir le Staitisticí 
Timpeallachta 

 Measúnachtaí ar Shaintréithe Tírdhreacha agus 

Measúnachtaí ar Shaintréithe an Mhuirdhreacha. 

 Measúnacht ar Éiceachórais Náisiúnta na Ríochta 
Aontaithe, Caibidil 18 - Tuaisceart Éireann 

 Suirbhéireacht ar Cheantair Thuaithe Thuaisceart 
Éireann 

5. Níl aon tagairt shonrach do cháilíocht an aeir ann ar 
Leathanach 14 den dréacht-tuarascáil scóipeála. 

6. Is ceart straitéis oiriúnúcháin AE a chur leis an tábla ar 
leathanach 8. 

1. Aird tugtha air, is mar sin a bheidh an scéal. 

 

 

 

2. Aird tugtha air, mar atá thuas. 

 

 

 

3. Aird tugtha air, mar atá thuas. 

 

 

4. Aird tugtha air, déanfar tagairt do na sraitheanna sonraí 
sin le linn an MST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Beidh saincheisteanna a bhaineann le cáilíocht aeir, agus 
le cáilíocht aeir áitiúil, ann sa MST. 

6. Tá uasdátú iomlán déanta ar an tábla dá dtagraítear 
(Tábla 8) agus tá Straitéis Oiriúnúcháin AE, dá 
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Tag An tÚdarás a thíolaic an 
Aighneacht 

Saincheisteanna a ardaíodh Freagra 

 

7. Cuirtear fáilte roimh bhreithniú SAC-anna agus SPA-anna 
i dTuaisceart Éireann agus, chomh maith leis sin, luaitear 
gur ceart ‘SAC Inbhear na Banna’ a chur leis an Tábla.  
Tugtar nasc le láithreán gréasáin chun tuilleadh faisnéise 
a fháil. 

8. Glactar leis go ndéanfar aon phlean forbartha reatha nó 
aon phlean forbartha atá ag teacht chun cinn, ar plean é 
a chomhroinneann teorainn le Tuaisceart Éireann, a chur 
san áireamh i bhforbairt Phlean Forbartha an Chontae 
agus na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta. 

9. Tugtar teagmhálaí le haghaidh na foirne MST i 
dTuaisceart Éireann. 

dtagraítear, san áireamh ann. 

7. Aird tugtha air, bainfear úsáid as an láithreán gréasáin 
mar chuid den acmhainn fhorleathan sonraí. 

 

 

8. Aird tugtha air, déanfar na saincheisteanna timpeallachta 
trasteorann uilig a bhreithniú sa MST. 

 

 

9. Aird tugtha ar theagmhálaí MST Thuaisceart Éireann. 

2. An Roinn Cumarsáide i 
dTuaisceart Éireann  Rannán 
na Timpeallachta Stairiúla 

Luaitear go bhfuil sonraí spásúlachta faoi Shonraí 
Timpeallachta Stairiúla Thuaisceart Éireann ar fáil ag 
https://www.communities-ni.gov.uk/publications/historic-

environment-digital-datasets.  

Aird tugtha air, déanfaidh Comhairle Contae Dhún na nGall 
tagairt do na sraitheanna sonraí sin faoin timpeallacht stairiúil 
agus do shraitheanna eile sonraí tríd an phróiseas MST. 

3. An Roinn Cumarsáide, 
Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha (DCENR) thar 
ceann Shuirbhéireacht 
Gheolaíochta na hÉireann 

1. Déantar tagairt d’acmhainní léarscáilíochta ar líne ina 
leith seo a leanas: 

 Acmhainneacht chomhiomlán do Chontae Dhún na 
nGall, 

 Iniúchadh ar láithreáin gheolaíochta i gContae Dhún 
na nGall, 

 Clár Oidhreacht Gheolaíochta na hÉireann, 

 Cúrsaí geoiteirmeacha, 

 Ithreacha agus geolaíocht, 

 Uisce dromchla & screamhuisce agus  

 Sócmhainní Ábhartha 

2. Moltar Tábla 2 den tuarascáil timpeallachta láithreach a 
athainmniú mar ‘Liosta na Láithreán Geolaíochta Contae 
(LGC) i gContae Dhún na nGall’. 

1. Aird tugtha air, déanfaidh Comhairle Contae Dhún na 
nGall tagairt do na sraitheanna sonraí sin faoi chúrsaí 
geolaíochta agus do shraitheanna eile  sonraí tríd an 
phróiseas MST. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aird tugtha air, leasófar ainmneacha agus tagairtí nuair is 
gá. 

4 Comhairle Cheantair Fhear 
Manach agus na hÓmaí 

1. Luaitear go rachaidh aon fhorbairtí fuinnimh gaoithe i 
bhfeidhm ar áiteanna lasmuigh de theorainneacha Dhún 

1. Aird tugtha air, tá éifeachtaí féideartha ar an tírdhreach 
ina bpríomhghné den MST agus aithníonn an chomhairle 

https://www.communities-ni.gov.uk/publications/historic-environment-digital-datasets
https://www.communities-ni.gov.uk/publications/historic-environment-digital-datasets
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Tag An tÚdarás a thíolaic an 
Aighneacht 

Saincheisteanna a ardaíodh Freagra 

na nGall agus go bhfuil sé tábhachtach go dtabharfadh 
beartais aitheantas don tionchar sin ar thírdhreacha 
Fhear Manach agus na hÓmaí agus ar a acmhainneacht 
turasóireachta. Bheifí ag súil go gcinnteofaí go mbeadh 
forbairtí den sórt sin suite go híogaireach le nach 
gcruthófaí éifeacht ollmhór nó nach ndéanfaí dochar don 
tírdhreach áitiúil lena n-áirítear radhairc íocónacha. 

2. Luaitear an leas suntasach atá acu in oidhreacht 
nádúrtha trasteorann agus, go háirithe, LCS-anna, LfCS-
anna agus láithreáin Ramsar, agus luaitear gur ceart 
láithreáin den sórt sin a chosaint ar fhorbairtí míchuí a 
d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le dochar follasach dá 
suíomh agus don cheantar thart air. 

3. Iarrtar go mbeidh Comhairle Contae Dhún na nGall ar an 
eolas faoi na hainmniúcháin iomchuí timpeallachta i 
Limistéar Chomhairle Cheantair Fhear Manach agus na 
hÓmaí. 

go hiomlán nach féidir déileáil le ‘tírdhreach’ i 
gcomhthéacs teorainneacha polaitiúla agus, dá bhrí sin, 
go ndéileálfar leis de réir na tuisceana sin. 

 

 

 
2. Aird tugtha air, dála ‘tírdhreach’, aithníonn an chomhairle 

go hiomlán fosta nach féidir déileáil le hoidhreacht 
nádúrtha i gcomhthéacs teorainneacha polaitiúla agus, dá 
bhrí sin, go ndéileálfar léi de réir na tuisceana sin. 

 

3. Aird tugtha air, déanfar na hainmniúcháin timpeallachta 
trasteorann uilig atá ann sa MST a bhreithniú i gcomhréir 
le reachtaíocht agus le treoir de chineál náisiúnta agus 
idirnáisiúnta. 

5. Comhairle Buirge Chósta an 
Tóchair agus na nGleannta 

Luaitear gur aontaigh comhaltaí tofa na comhairle buirge le 
haighneacht a dhéanamh; san aighneacht sin, admhaítear go 
bhfuil MST agus MC le déanamh mar chuid den athbhreithniú 
ar Phlean Forbartha an Chontae agus tá léarscáil curtha ar fáil 
ar a dtaispeántar láithreáin ainmnithe laistigh dá limistéar 
comhairle, ar láithreáin iad ar mhaith leo ina leith go 
mbreithneofaí iad le linn an athbhreithnithe ar Phlean 
Forbartha an Chontae, lena náirítear aon tionchar ionchasach 
ar Bhád Farantóireachta Loch Feabhail.  

Aird tugtha air, déanfar na hainmniúcháin timpeallachta 
trasteorann uilig atá ann sa MST a bhreithniú i gcomhréir le 
reachtaíocht agus le treoir de chineál náisiúnta agus 
idirnáisiúnta. 

6. Comhairle Cheantair Chathair 
Dhoire agus an tSratha Báin 

1. Tríd is tríd, aontaíonn an aighneacht le réamhthuarascáil 
scóipeála MST agus gur gá MST agus MC a dhéanamh ar 
Phlean Forbartha an Chontae.   

2. Déantar tagairt do cheangaltán ó NIEA; tíolacadh é sin 
mar aighneacht ar leithligh, is é sin, Uimh. 1 thuas. 

 

7. An 2ú haighneacht ó 
Gníomhaireacht Chomhshaoil 
Thuaisceart Éireann (NIEA) 
(de bhreis ar aighneacht 1) 

Cuirtear in iúl go bhfuil cuid mhór de na tagairtí do threoracha 
AE atá ann sa dréacht-tuarascáil scóipeála as dáta agus moltar 
go ndéanfar uasdátú orthu; déantar tagairt shonrach don 
Chreat-Treoir Uisce, don treoir maidir le huisce snámha agus 

Aird tugtha air, tá uasdátú déanta ar na tagairtí. 
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Tag An tÚdarás a thíolaic an 
Aighneacht 

Saincheisteanna a ardaíodh Freagra 

don Phlean Bainistíochta Abhantraí 2018. 

8. An Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil (EPA) 

1. Luaitear go bhfuil treoir MST i leith na nithe seo a leanas 
ar fáil ar láithreán gréasáin EPA: 

 Treoir maidir le comhtháthú 

 Seicliosta MST 

 Foinsí Faisnéise Spásúla MST 

 Athrú Aeráide a Chomhtháthú 

2. Luaitear go bhfuil iarratas nua déanta i leith feidhmchlár 
gréasáin GIS-bhunaithe a bhféadfaí é a úsáid mar 
fhoinse eolais le haghaidh na gcéimeanna mínscagtha 
agus scóipeála den MST, agus go bhfuil an feidhmchlár 
sin ar fáil ag www.edenireland.ie  

3. Leagtar amach na ceanglais i leith fógra a thabhairt 
d’údaráis de bhun Rialacháin MST 2004 agus 2011. 

4. Luaitear gur ceart teagmháil a dhéanamh le Cian 
O’Mahoney, Oifigeach Eolaíochta, EPA, más gá tuilleadh 
faisnéise a fháil. 

1. Aird tugtha air, déanfaidh an chomhairle tagairt do 
dhoiciméid treorach an EPA agus tá tagairt déanta aici 
dóibh. 

 

 

 

2. Aird tugtha air, baintear úsáid fhorleathan as GIS i 
bpróiseas MST na comhairle agus fáiltíonn an chomhairle 
roimh an fhaisnéis bhreise atá ar fáil ar láithreán gréasáin 
Eden Ireland. 

 

3. Tá ceanglais na rialachán MST a bhfuil tagairt déanta 
dóibh comhlíonta go hiomlán ag an chomhairle i dtaca le 

dul i gcomhairle le húdaráis reachtúla. 

4. Fáiltíonn an chomhairle roimh an deis chun dul i 
dteagmháil le EPA maidir le haon fhiosruithe eile a 
bhaineann le MST.  

9. An Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara. 

1. Leagtar amach liosta de mhíreanna reachtaíochta 
iomchuí, de phleananna iomchuí agus de bheartais 
iomchuí a bhaineann le tionchair ionchasacha ar iascaigh 
mhara agus ar an timpeallacht mhuirí ar tionchair iad ar 
ceart iad a chur san áireamh sa MST. 

2. Leagtar amach na saincheisteanna seo a leanas ar ceart 
iad a bhreithniú sa MSR a mhéid a bhaineann leis an 
tionchar ionchasach ar na réimsí seo a leanas: 

 Cáilíocht na timpeallachta muirí, lena n-áirítear uiscí 
saothraithe sliogéisc 

 Cáilíocht mhicribhitheolaíochta an tsliogéisc sna 
limistéir táirgthe sliogéisc aicmithe 

 Sláinte an duine de bharr iasc a bhfuil éilliú 
micribhitheolaíoch déanta air a chur ar an margadh  

 Iasc agus stoic sliogéisc a allmhairítear ar bhonn 

1. Aird tugtha air, uasdátófar an liosta de mhíreanna 
reachtaíochta iomchuí, de phleananna iomchuí agus de 
bheartais iomchuí agus breithneofar iad le linn an phróisis 
MST. 

2. Aird tugtha air, breithneoidh an chomhairle na réimsí uilig 

ar tarraingíodh aird orthu tríd an phróiseas MST. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edenireland.ie/
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Tag An tÚdarás a thíolaic an 
Aighneacht 

Saincheisteanna a ardaíodh Freagra 

tráchtála, láithreáin cheadúnaithe dobharshaothraithe 
agus limistéir lena ngabhann tábhacht i dtaca le 
hiasc/smugairle róin de. 

 Oibríochtaí dobharshaothraithe fionnuisce, lena n-
áirítear ceanglas maidir le hastarraingt uisce agus 
maidir le hacmhainneacht uiscí glactha i leith 

scairdeadh a asamhlú 

 Ainmniú a dhéanamh amach anseo maidir le limistéir 
lena ngabhann tábhacht don earnáil 
dobharshaothraithe agus iascaigh 

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

3. Tugtar mionsonraí i dtaobh cén áit inar féidir sonraí 
muirí a fháil, lena n-áirítear GIS agus tuarascálacha. 

4. Leagtar amach roinnt comhlachtaí ar ceart/a 
bhféadfaí dul i gcomhairle leo go sonrach i ndáil le 

cúrsaí muirí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fáiltíonn an chomhairle roimh fhoinsí sonraí muirí a bheith 
curtha ar fáil. 

4. Fáiltíonn an chomhairle roimh na mionsonraí maidir leis 
na daoine ar ceart dul i dteagmháil leo chun na sonraí 

lena mbaineann a phlé/a aisghabháil. 
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2.4 An tSlí inar Baineadh Úsáid as na Comhairliúcháin mar Fhoinse Eolais 
don Phróiseas MST 

Tar éis an chomhairliúcháin réamhscóipeála, rinneadh Tuarascáil Scóipeála le haghaidh an MST ar an 

Dréachtphlean a thíolacadh mar chuid den chomhairliúchán Réamh-Dhréachtphlean a reáchtáladh idir 
an 8 Iúil agus an 9 Lúnasa 2016.  Baineadh úsáid as na haighneachtaí a fuarthas mar fhoinse eolais i 

ndáil leis an Dréachtphlean a dhéanamh agus i ndáil leis an phróiseas MST. Bhí an Dréachtphlean agus 

an Tuarascáil Comhshaoil ar taispeáint go poiblí i rith na tréimhse ón 19 Bealtaine go dtí an 1 Meán 
Fómhair 2017 agus, i rith an ama sin, ba é a bhí sa líon iomlán aighneachtaí agus tuairimí a fuarthas ná 

312. 

Breithníodh na haighneachtaí faoin Dréachtphlean agus faoin Tuarascáil Comhshaoil agus moladh 

athruithe a dhéanamh, lena n-áirítear athruithe ábhartha agus athruithe neamhábhartha, ar an 

Dréachtphlean Forbartha.   Foilsíodh daichead Athrú Ábhartha in éineacht le Tuarascáil Timpeallachta 
MST agus cuireadh ar fáil iad le linn na tréimhse deiridh comhairliúcháin phoiblí maidir leis na 

hAthruithe Ábhartha beartaithe idir an 9 Feabhra agus an 8 Márta 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: 

 Na hAthruithe Ábhartha Beartaithe ar Dhréachtphlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024 

(lena n-áirítear Aguisín A), Feabhra 2018. 

 Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta ar na hAithruithe Ábhartha Beartaithe ar Dhréachtphlean 

Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024: Aguisín a ghabhann le Roinn D den Tuarascáil 

Timpeallachta, Feabhra 2018. 

 Aguisín a ghabhann leis an Mheasúnacht Chuí: Tuarascáil Tionchair Natura ar na hAthruithe 

Ábhartha Beartaithe ar Dhréachtphlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024 (lena n-

áirítear Aguisíní A-C), Feabhra 2018. 

Ba é a bhí sa líon iomlán aighneachtaí nó tuairimí a fuarthas ná 32; fuarthas 16 cinn díobh ó dhaoine 

den phobal agus fuarthas 16 cinn díobh ó Dhreamanna Reachtúla a bhí páirteach sa chomhairliúchán.  

Rinneadh tuarascáil faoi na haighneachtaí agus faoi na tuairimí a soláthraíodh i leith na nAthruithe 
Ábhartha beartaithe agus i leith Tuarascáil Timpeallachta gaolmhar a thíolacadh i dTuarascáil 

Phríomhfheidhmeannaigh do Chomhaltaí Chomhairle Contae Dhún na nGall i mí Aibreáin 2018. 

Chinn na Comhaltaí, le rún, Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024 a dhéanamh tar éis 

breithniú a dhéanamh ar Thuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh dar dáta an 2 Aibreán 2018 i ndáil 
leis an 40 Athrú 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 (Bealtaine 2017) maidir leis an Dréachtphlean; agus 

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

hAthruithe Ábhartha Beartaithe (Feabhra 2018); agus 

(iii) An Tuarascáil Timpeallachta bhreise (Aibreán 2018) a bhaineann le Roinn B, Aguisín 3, 

Treoirlínte Forbartha agus Caighdeáin Theicniúla, Cuid 6.5, maidir le Fuinneamh 

Gaoithe. 

(iv) An aighneacht a chuir Comhalta Tofa ar fáil, a scaipeadh Dé Máirt, an 1 Bealtaine, agus 
a bhaineann le Roinn B, Aguisín 3, Treoirlínte Forbartha agus Caighdeáin Theicniúla, 

Cuid 6.5 (f), maidir le Fuinneamh Gaoithe. 

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 (Bealtaine 2017) maidir leis an Dréachtphlean; agus 
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(ii) An t-aguisín a ghabhann leis an Tuarascáil Tionchair Natura agus a bhaineann leis na 

hAthruithe Ábhartha Beartaithe (Feabhra 2018); agus 

(iii) An Tuarascáil Tionchair Natura bhreise (Aibreán 2018) a bhaineann le Roinn B, Aguisín 
3, Treoirlínte Forbartha agus Caighdeáin Theicniúla, Cuid 6.5, maidir le Fuinneamh 

Gaoithe.   

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 Forbartha Chontae Dhún na 

nGall 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)).  Mar thoradh ar an phróiseas MC, moladh 41 leasú ar an téacs, mar aon le 
beartais bhreise agus cuspóirí breise a chur isteach roimh fhoilsiú an Dréachtphlean.  Rinneadh an t-
ábhar breise/scriosadh/leasú beartaithe a bhreithniú le linn an Plean a dhréachtú agus cuimsíonn Tábla 
4.3 den Tuarascáil seo na cuspóirí breise, na beartais bhreise agus na tagairtí breise uilig a d’éirigh as 
an phróiseas MC agus MST. 

Tábla 2.3: Athruithe a Moladh maidir le Beartais agus Cuspóirí Dhréachtphlean 
Forbartha an Chontae chun a chinntiú go ndéanfaí aon tionchair ionchasacha 

ar an ghréasán Natura a mhaolú go leordhóthanach. 

Caibidil Cuspóir, 
Beartas nó 
tagairt sa 
Phlean 

Beartas Breise 

Cuspóir nó Tagairt a cuireadh le Dréachtphlean 
Forbartha an Chontae 

Forbairt 
Eacnamaíochta 

ED-P-8 

 
 

ED-P-10 

ED-P-14 

 
ED-P-14 

Cuireadh gréasán Natura 2000 leis an ráiteas beartais: 

‘agus cosaint limistéar atá ainmnithe mar Limistéir 
Ardscéimhe go hÁirithe (EHSA) agus ghréasán Natura 2000’ 

Cuireadh téacs leis '(seachas ED-P-14 (i) arb ionann é agus 
ceanglas reachtúil)’ 

Comhlíonadh Airteagal 6 curtha leis an ráiteas:      

'agus comhlíontar Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga’. 

Leasaíodh alt (n) le go léifear mar a leanas é: 
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‘Ní chuireann sé cáilíocht uisce i gcontúirt nó ní thagann sé 
salach ar na cuspóirí ná ar an chlár beart atá ann sa Phlean 
Bainistíochta Abhantraí’. 

Iompar 
Cuireadh 
isteach 

Beartas Nua: 

T-P-36 

'Is é beartas na Comhairle go gcomhlíonfaidh na forbairtí go 
léir a bhaineann le hiompar Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga i ndáil le láithreáin Natura 2000 agus iomláine 
ghréasán Natura a chosaint’. 

Seirbhísí Uisce agus 
Timpeallachta 

WES-O-5 

 

WES-O-6 

 

WES-O-6 

 

WES-O-6 

WES-O-11 

 

WES-P-3 

 

 
WES-P-11 

Cuireadh téacs leis an chuspóir: 

‘agus láithreáin Natura 2000 a chosaint de réir Airteagal 6 
den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

Cuireadh téacs leis an chéad eang den chuspóir: 

‘Pleananna Bainistíochta Fo-Abhantraí don Diúilicín Péarla 
Fionnuisce, Cláir Laghdaithe Truaillithe Sliogéisc’, 

Cuireadh téacs leis an dara heang den chuspóir: 

‘in aghaidh éilliú agus cailliúint ithreach’. 

Cuireadh téacs leis an tríú heang den chuspóir: 

‘agus truailliú ó sholas’. 

Cuireadh téacs leis an chuspóir: 

'agus, ag an am céanna, comhlíonadh Airteagal 6 den Treoir 
maidir le Gnáthóga a chinntiú’. 

Cuireadh téacs leis an bheartas: 

‘agus forbairt a bhainistiú ionas nach gceadófar í ach amháin 
i gcás ina bhfuil acmhainneacht dhóthanach cóireála 
dramhuisce ann cheana féin nó ina dtiocfaidh sí chun bheith 
ar fáil laistigh de shaolré ceada pleanála’. 

Cuireadh mionábhar breise leis an téacs chun Cód Cleachtais 
EPA a shonrú. 

Teileachumarsáid TC-O-1 Cuireadh isteach téacs breise: 

'agus ar chomhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga’. 

Tithíocht Uirbeach UB-P-14 

 

 

UB-P-15 

Cuireadh isteach téacs breise: 

'lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga’. 

Cuireadh isteach téacs breise: 

'lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga’. 

Tithíocht Tuaithe RH-O-6 Leasaíodh téacs Eang 3 le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí iomchuí. 



Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024  Ráiteas MST - Meitheamh 2018  

15 

RH-P-1 Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí iomchuí. 

An Oidhreacht 
Nádúrtha agus an 
Oidhreacht Fhoirgnithe 

7.1.1 Cúlra - 
Measúnacht 
Chuí 

 

 

 

 

 

NH-O-6 

Leasaíodh an téacs lena dhaingniú go bhfuil gá le MC i gcás 
ina bhféadfadh tionchar ar láithreáin Natura a bheith ann.     

‘Dá bhrí sin, maidir le haon phlean nó tionscadal a 
bhféadfadh tionchar a bheith ann dá bharr ar chuspóirí 
caomhantais láithreán ainmnithe, ní mór bearta cuí a bheith 
ann chun meath gnáthóg nádúrtha agus gnáthóg speiceas a 
sheachaint agus, chomh maith leis sin, suaitheadh 
suntasach na speiceas ar ina leith a ainmníodh na limistéir a 
sheachaint agus tiocfaidh aon phlean nó tionscadal den sórt 
sin faoi réir Measúnacht Chuí.’ 

Mionathrú ar an téacs go ‘Clár Laghdaithe Truailithe 
Sliogéisc’. 

An Tionscal 
Eastóscach 

EX-P-2 Leasaíodh an beartas le go léifear mar a leanas é: 

'de ghnáth ní cheadófar tograí san áit a bhféadfadh tionchar 
díobhálach a bheith acu ar aon láithreán Natura 2000’ 

Fuinneamh Gaoithe E-P-18 

 

 

 

Cuireadh 
isteach 

Beartas Nua: 

E-P-20  

 

Cuireadh 
isteach 

Beartas Nua: 

E-P-21 

Leasaíodh an téacs le measúnacht hidreolaíochta a chur san 
áireamh: 

‘tionchair ar shéadchomharthaí seandálaíochta, hidreolaíocht 
agus sruthchúrsaí’. 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach 
togra maidir le forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na 
forbartha ar an chomhshaol nuair a dhéantar iad a 
bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’  

'Is beartas de chuid na Comhairle é go gcinnteoidh gach 
iarratas ar thionscadail fuinnimh in-athnuaite go ndéanfar 
mionsonraí faoin nasc eangaí beartaithe agus gach 
bonneagar gaolmhar a bhreithniú sa Ráiteas Tionchair 
Timpeallachta (RTT) agus sa Ráiteas Tionchar Natura de réir 
mar is gá.' 

Turasóireacht T-P-1 

 

T-P-20 

Leasaíodh an téacs ó ‘ar ghnáthóg timpeallachta’ go ‘ar 
oidhreacht timpeallachta’ .  

Leasaíodh an téacs i mír (o) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuirfidh an fhorbairt cuspóirí an Phlean Bainistíochta 
Abhantraí ábhartha a ullmhaíodh de réir na Creat-Treorach 
Uisce i gcontúirt’. 

Acmhainní Muirí agus 
Bainistíocht Chósta 

MRCM-O-2 Leasaíodh an téacs sa chéad eang le go léifear mar a leanas 
é: 

‘Sláine Éiceolaíochta, gnáthóga cáilithe agus speicis cháilithe 
láithreáin Natura 2000 a chosaint trí Mheasúnacht Chuí ar na 

tograí forbartha’. 

Pobal, Cultúr agus an 
Ghaeltacht 

CCG-P-4 Leasaíodh an téacs i mír (k) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuireann an fhorbairt cuspóirí an Phlean Bainistíochta 
Abhantraí ábhartha a ullmhaíodh de réir na Creat-Treorach 
Uisce i gcontúirt’. 
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Forbairt 
Eacnamaíochta Leitir 
Ceanainn 

 

LK-ED-P-1 

 
 
 

LK-ED-P-5 

Leasaíodh téacs an bheartais le go léifear mar a leanas é: 

'agus Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a 
chomhlíonadh’. 

Leasaíodh téacs an bheartais chun léiriú a dhéanamh ar 
shuíomh in aice le habhainn agus ar ghaireacht ionchasach 
forbairtí do LCS, tríd an mhéid seo a leanas a chur leis: 

'agus Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a 
chomhlíonadh’. 

Láithreáin Deise Leitir 
Ceanainn 

 

LK-OPP-P-4 

 

 

 

 
LK-OPP-P-5 

Leasaíodh téacs an bheartais le go léifear mar a leanas é: 

‘Faoi réir cúrsaí timpeallachta agus taitneamhachta a 
breithníodh agus a bhaineann leis an mhéid thuas, lena n-
áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga’. 

Leasaíodh an téacs i mír (c) tríd an mhéid seo a leanas a 
chur leis: 

'agus go gcomhlíontar Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga’. 

Forbairt 
Eacnamaíochta Bhun 
Cranncha 

BC-ED-P-8 

 

Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a 
chur leis: 

'agus ní mór Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a 
chomhlíonadh’. 

Tithíocht i mBun 
Cranncha 

BC-H-P-1 

 

 

BC-H-P-4 

Leasaíodh an téacs tríd an mhéid seo a leanas a chur leis: 

'agus ní mór ceanglais Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga a chomhlíonadh’. 

Leasaíodh an téacs tríd an mhéid seo a leanas a chur leis: 

'agus ní mór ceanglais Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga a chomhlíonadh’. 

Oidhreacht Nádúrtha 
Bhun Cranncha 

14.5 An 
Oidhreacht 
Nádúrtha 
agus 
Fhoirgnithe 
mír 2 

Leasaíodh an téacs le Limistéir Chaomhantais Speisialta) 
(LCS-anna) a chur san áireamh: 

‘Tá go leor de limistéar Bhun Dobhráin agus den 
chomharsanacht comhdhéanta de go leor acmhainní i 
dtéarmaí oidhreacht nádúrtha agus oidhreacht fhoirgnithe, i 
bhfoirm ainmniúcháin speisialta (LfCS-anna, LCS-anna, LON-
anna),’. 

Tithíocht i mBun 
Dobhráin 

BD-H-P-1 

 

 

 
BD-H-P-3 

Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a 
chur leis: 

'agus ní mór ceanglais Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga a chomhlíonadh’. 

Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a 
chur leis: 

'lena n-áirítear comhlíonadh cheanglais Airteagal 6 den 
Treoir maidir le Gnáthóga’. 

Oidhreacht Nádúrtha 
Bhun Dobhráin 

BD-SO-BH-1 Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a 
chur leis: 
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'go háirithe beartas NH-P-1 den Phlean seo’. 

Turasóireacht Bhun 
Dobhráin 

BD-TO-P-1 Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a 
chur leis: 

‘go háirithe beartas NH-P-1 den Phlean seo. 

Acmhainní Muirí agus 
Bainistíocht Chósta 
Bhun Dobhráin 

Acmhainní 
Muirí agus 
Bainistíocht 
Chósta - Cúlra 

Cuireadh téacs isteach le béim a chur ar an fhéidearthacht 
go bhféadfadh tionchar a bheith ag oibreacha ar an 
chladach ar LfCS Bhá Dhún na nGall agus go bhfuil siad faoi 
réir ag Measúnacht Chuí (AA): 

‘Caithfidh oibreacha a bhfuil éifeacht acu ar an Chrios 
Bainistíochta Cósta Ceadúnas Urthrá a fháil, agus beidh gá 
le scagadh a dhéanamh i leith Measúnacht Chuí lena fháil 
amach an bhfuil an cumas acu tionchar díobhálach a bheith 
acu ar stádas caomhnaithe LfSC Bhá Dhún na nGall, agus 
cuirfear an tÚdarás Áitiúil ar an eolas maidir le haon 
oibreacha atá beartaithe sa limistéar seo’. 

Saoráidí Scoile Bhun 
Dobhráin 

BDSCC-P-2 Leasaíodh an beartas tríd an téacs seo a leanas a chur leis:  

'faoi réir ceanglais Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga 
a chomhlíonadh’. 

 

Rinneadh tuilleadh Measúnachtaí Cuí i gcomhthráth le (i) foilsiú na nAthruithe Ábhartha agus (ii) 
Measúnacht Timpeallachta Roinn B: Aguisín 3: Treoirlínte Forbartha agus Caighdeáin Teicniúla; Cuid 

6.5.  Ar bhonn na Tuarascála (dTuarascálacha) Tionchair Natura i dtaca le scóip an Phlean, chinn 

Comhairle Contae Dhún na nGall nach dócha go mbeidh aon éifeachtaí suntasacha, carnacha, díreacha 
nó neamhdhíreacha ann ar láithreáin Natura 2000. 
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2.6 Brúnna agus Leochaileachtaí Timpeallachta 

Rinneadh nithe a bhaineann le cúrsaí timpeallachta a chomhtháthú isteach sa Dréachtphlean sular 
cuireadh ar taispeáint go poiblí é den chéad uair. Sainaithníodh na leochaileachtaí agus na brúnna 

timpeallachta tar éis breithniú a dhéanamh ar staid reatha na timpeallachta, rud a sainaithníodh trí 
shonraí láithreacha agus trí shonraí gaolmhara spásúlachta a chur san áireamh.  Rinneadh na sonraí 

spásúlachta a thiomsú agus a léarscáiliú agus sainaithníodh suíomhanna agus fairsinge limistéar 
sonrach sa Chontae 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 Fíoracha 2.1-2.14 thíos leis an ábhar seo. Rinneadh raon cúinsí malartacha 
ionchasacha le haghaidh na gcineálacha straitéisí pleanála a glacadh don Phlean Forbartha a 

shainaithint sa phróiseas MST agus measúnaíodh iad i leith na n-éifeachtaí suntasacha dóchúla a 
bheadh acu ar an timpeallacht (féach Cuid 3).  Baineadh úsáid as na leochaileachtaí timpeallachta 

agus as an léarscáilíocht fhorluiteach a thaispeántar i bhFíoracha 2.1-2.14 chun na héifeachtaí 

timpeallachta a bhainfeadh le cur i bhfeidhm na gcúinsí 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 beartaithe. Tá mionsonraí faoi na bearta maolúcháin a d’éirigh as an measúnú agus a 

comhtháthaíodh isteach sa Phlean le fáil faoi Chuid 4 den tuarascáil seo. 

Fíor 2.1: Léarscáilíocht Leochaileachta i gContae Dhún na nGall 

 
 
  



Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024  Ráiteas MST - Meitheamh 2018  

19 

Fíor 2.2: Suíomh na Limistéar Oidhreachta Náisiúnta agus na Limistéar Beartaithe Oidhreachta 
Nádúrtha  

 

(Foinse: Fíor 5.1, An Tuarascáil Timpeallachta, Roinn D de Phlean Forbartha an Chontae 2018-2024) 

Fíor 2.3: Suíomh na Limistéar Oidhreachta Náisiúnta agus na Limistéar Beartaithe Oidhreachta 
Nádúrtha  

 
(Foinse: Fíor 5.2, An Tuarascáil Timpeallachta, Roinn D de Phlean Forbartha an Chontae 2018-2024) 
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Fíor 2.4: Léiriú ar dhobharcheantair agus ar láithreáin an Diúilicín Péarla Fionnuisce agus na 
nUiscí Ainmnithe Sliogéisc i gContae Dhún na nGall 

 
(Foinse: Fíor 5.3, An Tuarascáil Timpeallachta, Roinn D de Phlean Forbartha an Chontae 2018-2024) 

Fíor 2.5: Láithreáin Ramsar agus Anaclanna Dúlra Reachtúla i gContae Dhún na nGall 

 

(Foinse: Fíor 5.4, An Tuarascáil Timpeallachta, Roinn D de Phlean Forbartha an Chontae 2018-2024) 
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Fíor 2.6: Geolaíocht an Chontae 

 
(Foinse: Fíor 5.6, An Tuarascáil Timpeallachta, Roinn D de Phlean Forbartha an Chontae 2018-2024) 

Fíor 2.7: Dáileadh an Chlúdaigh Talaimh laistigh den Chontae 

 
(Foinse: Fíor 5.7, An Tuarascáil Timpeallachta, Roinn D de Phlean Forbartha an Chontae 2018-2024) 
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Fíor 2.8: Aicmiú bitheolaíochta aibhneacha in NWIRBD 2011–2013  

 
(Foinse: Measúnacht Chomhtháite ar Cháilíocht Uisce 2013 &  Abhantrach an Iarthuaiscirt & Loch nEathach agus na Banna 
(2013), Léarscáil 11, lch. 37) 

Fíor 2.9: Stádas bitheolaíochta lochanna in NWIRBD 2007–2013  

 
(Foinse: Measúnacht Chomhtháite ar Cháilíocht Uisce 2013 &  Abhantrach an Iarthuaiscirt & Loch nEathach agus na Banna 
(2013), Léarscáil 14, lch. 47) 
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Fíor 2.10: Ortafosfáit, ar an meán, in Aibhneacha NWIRBD sa bhliain 2013 

 
(Foinse: Measúnacht Chomhtháite ar Cháilíocht Uisce 2013 &  Abhantrach an Iarthuaiscirt & Loch nEathach agus na Banna 
(2013), Léarscáil 1, lch. 5) 

Fíor 2.11:  Meánfosfair iomlán i Lochanna NWIRBD sa bhliain 2013 

 
(Foinse: Measúnacht Chomhtháite ar Cháilíocht Uisce 2013 &  Abhantrach an Iarthuaiscirt Loch nEathach agus na Banna (2013), 
Léarscáil 3, lch. 15) 
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Fíor 2.12: Maoin Gan Séarachas sa Chontae  

(Foinse: Fíor 5.10, An Tuarascáil Timpeallachta, Roinn D de Phlean Forbartha an Chontae 2018-2024) 

Fíor 2.13:  Cáilíocht an Uisce Snámha sa Chontae 

 
(Foinse: Fíor 5.11, An Tuarascáil Timpeallachta, Roinn D de Phlean Forbartha an Chontae 2018-2024) 
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Fíor 2.14:  Léarscáil Taitneamhachta Scéimhe - sliocht as Roinn B de Dhréachtphlean 
Forbartha an Chontae 

 
(Foinse: Léarscáil 7.1.1: Caibidil 7, Roinn B de Phlean Forbartha an Chontae 2018-2024) 

2.7 Riosca maidir le Tuilte 

Ar leibhéal straitéiseach, meastar, maidir leis an Dréacht-Phlean Bainistithe Riosca Tuile do UoM 1,35 

agus 36 agus maidir leis an Léarscáiliú i leith Guais Tuile gaolmhar, gurb ionann iad, le chéile, agus 
acmhainn shuntasach ó thaobh bhainistiú na forbartha amach anseo i nDún na nGall.  I dtaca leis sin 

de, baineadh úsáid sa phlean seo as an Phlean Bainistithe Riosca Tuile sin agus as an Léarscáiliú i leith 

Guais Tuile mar chreat straitéiseach chun bonn eolais a chur faoi ainmniúcháin creasa chun suíomh 
forbartha nua agus bonneagair nua a threorú.   De bhreis air sin, tá Measúnacht Riosca Tuile 

Straitéiseach Chéim 1 (SFRA) curtha i gcrích ag an Chomhairle i leith 62 bhaile agus sráidbhaile a 
chuimsítear i Struchtúr Lonnaíochta na Cróistraitéise, agus, ag éirí as an obair sin, déanfar SFRA Chéim 

2 i ndeich lonnaíocht mar chuid de phróiseas Plean Ceantair Áitiúil - is é sin le rá, Leitir Ceanainn, Bun 
Cranncha, Bun Dobhráin, an Clochán Liath, Bealach Féich-Srath an Urláir, Béal Átha Seanaidh, Ceann 

an Droichid, Carn Domhnach, Baile Dhún na nGall, na Cealla Beaga. 

Ina theannta sin, glacann an plean 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 Baol 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 ná nár aithníodh mar ionaid a bhfuil gá le 
Measúnacht Riosca Tuilithe Chéim 2 ina leith agus déantar foráil maidir le húsáid a bhaint as tacar 

sonraí eile atá ar fáil le linn bainistiú a dhéanamh ar riosca 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 le Straitéis Chosanta Cósta). 

http://www.floodmaps.ie/
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Na hÉifeachtaí Timpeallachta Dóchúla a bhaineann le Beartais agus Cuspóirí an Phlean 
atá Bainteach le Tuile: 

Ar an iomlán, meastar go ndéanfaidh beartais agus cuspóirí an phlean atá bainteach le tuile 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 1 (agus, más cuí, 
Measúnacht Chéim 2 mar chuid den phróiseas leanúnach pleanála ceantair), na léarscáilíochta 

guaise tuile a ullmhaíodh mar chuid de staidéar SFRA agus i bhfoirm tacair sonraí tuile cuí eile.    

Tar éis an fhianaise bhunlíne, a dtugtar achoimre uirthi thuas, a bhreithniú sainaithníodh brúnna 

timpeallachta ar an chontae i gcomhthéacs gach uile ghné den timpeallacht a breithníodh agus tá léiriú 

ar na saincheisteanna agus ar na brúnna timpeallachta le fáil i dtábla 2.4 thíos ach ní liosta iomlán atá i 
gceist. 

Tábla 2.4: Achoimre ar na Príomhbhrúnna Timpeallachta atá ann sa Chontae 

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, feirmeacha gaoithe, cairéil, turasóireacht, baint mhóna, 
iascaireacht tráchtála, calafoirt agus aerfoirt agus a bhaineann le raon leathan 
oibreacha bonneagair (lena n-áirítear oibreacha ar 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 sa Chontae. 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-
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Topaic Saincheist/Brúnna Timpeallachta 

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. 

Gabhann údar imní ar leith leis an ardspleáchas ar úsáid cairr a eascraíonn ó phatrún 
scaipthe lonnaíochta tuaithe agus ó easpa córais dhóthanaigh iompair phoiblí. 

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 

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, cairéil 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 den Chontae. 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 
ceantar tuaithe 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 

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 
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Topaic Saincheist/Brúnna Timpeallachta 

topaicí thuas hidirghníomhaíochtaí seo éagsúil lena chéile i dtaca le méid agus nádúr. Go háirithe, 
tá baint ag saincheisteanna maidir le cáilíocht uisce, athrú aeráide agus tithíocht aon 
uaire i gceantair thuaithe le 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 

Ullmhaíodh an Plean i rith tréimhse ar lena linn a bhí an Straitéis Náisiúnta Spásúlachta 2002 (SNS) i 

bhfeidhm go fóill agus ar lena linn nach raibh an Creat Náisiúnta Pleanála (CNP) ach ag teacht chun 
cinn.  Dá ainneoin sin, luadh sa Dréachtphlean go bhfuil an Plean ‘... ailínithe, chomh fada agus is féidir, 

leis na príomh-shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn trí réamh-thráchtaireacht ar an CNP.’  Is sa 

chomhthéacs sin is ceart an tráchtaireacht seo a leanas, a bhaineann le comhlíontacht an Phlean i leith 
CNP, a léamh   

Sna Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí do Cheantar na Teorann (TPR-nna) a foilsíodh sa bhliain 2010, 
leagtar amach creat fadtéarma le haghaidh pleanáil straitéiseach do phleanáil agus forbairt chuí an 

Réigiúin (atá comhdhéanta de Chontaetha Dhún na nGall, Shligigh, Liatroma, an Chabháin, 
Mhuineacháin agus Lú).  Soláthraíonn TPR-anna Croístraitéis don réigiún, mar aon le spriocanna maidir 

le fás an daonra i ngach contae ar leith.  I gcás Chontae Dhún na nGall, tá siad sin leagtha amach sa 

‘Comhthéacs Pleanála’ ar na leathanaigh sin ina dhiaidh seo.  Tá na réamh-mheastacháin maidir le fás 
daonra ar dá réir a ullmhaíodh an Plean laistigh de pharaiméadair fhoriomlána na dTreoirlínte Pleanála 

Réigiúnaí reatha, 2010, agus tá sé mar aidhm leo an daonra an Chontae a mhéadú go circa 173,000 
faoin bhliain 2024 agus go 209,000 faoin bhliain 2038.  

Agus na figiúirí sin á gcur san áireamh, tá 3 rogha mhalartacha á mbreithniú anois maidir le forbairt 

straitéiseach malartach. I dtaca le hoiriúnacht na roghanna malartacha a bhreithniú, táthar ag díriú ar 
straitéis inbhuanaithe a chur ar fáil, ar straitéis í atá ag teacht le hordlathas pleananna agus a 

bhaineann leas as deiseanna chun Réigiún an Iarthuaiscirt a fhorbairt go dearfach ó thaobh mais 
chriticiúil agus forbairt eacnamaíochta araon.  

3.2 An Comhthéacs Pleanála 

Tá Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024 leagtha amach laistigh d’ordlathas beartais 
pleanála straitéisí sa chomhthéacs Náisiúnta, sa chomhthéacs Réigiúnach agus sa chomhthéacs Áitiúil.  

Tá sé i gceist leis an tsraith pleananna, agus iad ar fad á gcur san áireamh, cur chuige comhordaithe 
comhtháite maidir le cúrsaí forbartha a chur ar fáil don réigiún.  Is iad an Straitéis Náisiúnta 

Spásúlachta 2002 (SNA) agus Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí do Réigiún na Teorann (TPR-nna) 2010 na 

creataí pleanála náisiúnta agus réigiúnaí reatha nach mór a thaispeáint ina leith go bhfuil an Plean 
comhsheasmhach leo, agus táthar chun creataí nua a chur ina n-ionad in am trátha tar éis don Roinn 

Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil (DHPCLG) Creat Náisiúnta Pleanála (CNP) a ullmhú agus 
tar éis do Thionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair an Straitéis Réigiúnach Spásúlachta agus 

Eacnamaíochta (SRSE) a ullmhú. 

In SNA 2002, leagtar amach an creat pleanála don chontae (2002-2020) atá ceaptha chun cóimheá 

inbhuanaithe a bhaint amach ar fud an Contae i dtaca le forbairt shóisialta, eacnamaíochta agus 

fhisiciúil agus fás daonra de, agus aithnítear Leitir Ceanainn mar gheatabhealach nasctha, in éineacht le 
Doire.  D’fhoilsigh an DHPCLG Páipéar ar Shaincheisteanna Straitéiseacha ar an 2 Feabhra 2017 le 

heolas a chur ar fáil do chomhairliúchán maidir le hullmhú an CNP a mbeadh dréacht-CNP le foilsiú ina 
dhiaidh in am trátha.  Déanann an páipéar maidir le saincheisteanna straitéiseach tagairt don 

chaidreamh trasteorann atá ag Contae Dhún na nGall le Tuaisceart Éireann, agus go háirithe déantar 

tagairt d’obair chomhoibríoch Chomhairle Contae Dhún na nGall agus Chomhairle Cheantair Chathair 
Dhoire & an tSratha Báin trí Chomhpháirtíocht Straitéiseach Fáis an Iarthuaiscirt, le cur chuige áit-

bhunaithe a sholáthar le dlús a chur le fás inbhuanaithe atá á stiúradh ag ceannairí áitiúla agus a 
fhaigheann tacaíocht agus treoir ó bheartas lárnach. 
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D’aithin TPR-nna na Teorann fás iomlán daonra de 12,927 don Chontae iomlán suas go dtí an bhliain 
2016 (as ar tháinig daonra 171,337 sa Chontae i ndaonáireamh 2016) agus samhlaíodh go mbeadh 

10,413 dhuine breise ann faoin bhliain 2022 (as a leanfadh daonra 184,450 duine sa Chontae faoin 

bhliain 2022).  Maidir le daonra iarbhír Chontae Dhún na nGall i ndaonáireamh 2016, bhí easnamh 
12,582 dhuine ann i gcomórtas leis an fhás réamh-mheasta a bhí luaite sna TPR-anna. 

3.3 Roghanna Malartacha 

Déantar breithniú ar thrí chur chuige mhalartacha chun an fás daonra réamh-mheasta a dháileadh ar 

fud an Chontae, mar a leanas:   

1. Gnó mar is gnách 

2. Múnla a Dhíríonn ar Cheantair Uirbeacha 

3. Forbairt Éifeachtach Uirbeach-Tuaithe 

3.4 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’.  Is é a bheadh i gceist 

leis na patrúin forbartha is coitianta ná patrúin lonnaíochta scaipthe, fás aonad tithíochta tuaithe aonair 
sa cheantar thuaithe, bánú lár na mbailte agus fás ag tarlú i mbailte go formhór ar imeall suíomhanna 

leath-thuaithe.  Sa bhreis air sin, is dóigh go gcuirfeadh cur chuige ‘Gnó mar is Gnách’ le treochtaí 
leanúnacha athraithe daonra a léireodh daonra atá ag laghdú agus ag dul in aois in Iarthar agus in 

Iarthuaisceart an Chontae agus daonra atá ag dul i méid mar aon le próifíl aoise níos óige in Oirthear 

agus in Oirdheisceart an Chontae. 

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 an Chontae atá á 

sainaithint i gcomhthéacs réigiúnach a mhéid a bhaineann le leas a bhaint as láidreachtaí 
eacnamaíochta ar leith atá ann ar fud an Chontae.  De bhreis air sin, ní dhéileálfadh sé leis na 

deiseanna ná leis na saincheisteanna atá ag teacht chun cinn mar thoradh ar Brexit. 

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

 Bailte agus sráidbhailte lagaithe agus easpa athghiniúna agus athbheochana. 

 Brú ó 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. 
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 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. 

Ag féachaint don mhéid sin roimhe seo, meastar nach é an cur chuige seo an cur chuige is fearr don 
Phlean ó thaobh na forbartha straitéisí de.  

 

Rogha Mhalartach 2: Múnla a Dhíríonn ar Cheantair Uirbeacha 

Is é a leanfadh as an chur chuige seo ná na forbairtí nua ar fad a bheith teoranta do Leitir Ceanainn 
agus do na príomhlonnaíochtaí daonra a chomhlíonann ról tacaíochta Leitir Ceanainn; is iad sin, Bealach 

Féich, Sraith an Urláir, Bun Cranncha, Baile Dhún na nGall, Béal Átha Seanaidh, an Clochán Liath, na 

Cealla Beaga, Bun Dobhráin agus Carn Domhnach.  Dhéanfadh sé ídiú ar athfhorbairt láithreáin 
athfhorbraíochta agus ar láithreáin inlíonta agus ar athbheochan lár na mbailte sula ndéanfaí forbairt ar 

láithreáin glasbháin.  Ní tharlódh forbairt i gceantair thuaithe ach amháin i gcúinsí eisceachtúla agus, dá 
bhrí sin, ní bheifí ag súil le méadú suntasach daonra sna ceantair thuaithe thar shaolré an phlean ach 

amháin trí mhéadú nádúrtha agus leas a bhaint as ceadanna pleananna a bhí ann cheana féin agus as 

aonaid fholmha.  Bheadh infheistíocht i mbonneagar, idir bhonneagar crua agus bhonneagar bog, 
dírithe go formhór ar Leitir Ceanainn agus ar na 8 mbaile tacaíochta.   

Mar thoradh ar an chur chuige seo, bheifí go mór i bhfách le tús áite a thabhairt do Leitir Ceanainn 
agus do phríomhbhailte tacaíochta an Chontae, agus neartódh sé Leitir Ceanainn agus na príomhbhailte 

sin, ach chuirfeadh sé brú láithreach suntasach ar na seirbhísí agus ar na saoráidí atá ann sna bailte sin 

cheana féin.  Bheadh an chuid eile de bhailte agus de shráidbhailte an Contae marbhánta mar gheall air 
agus bheadh beogacht an phobail tuaithe marbhánta dá bharr fosta.  Dhéanfadh sé neamhaird ar an 

chumas atá ann in áiteanna eile sa Chontae ó thaobh leas a bhaint as gníomhaíocht eacnamaíochta atá 
ann cheana féin agus as gníomhaíocht nua agus ó thaobh gníomhaíochtaí den sórt sin a neartú.  

Chuirfeadh sé go suntasach le hathruithe ar phatrúin daonra ar fud aiseanna an Tuaiscirt/Iarthuaiscirt 
agus an Deiscirt/an Oirdheiscirt. 

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

 Mais chriticiúil a spreagadh i Leitir Ceanainn agus sna 8 bpríomhbhaile. 

 Forbairtí nua a dhíriú ar láithreáin athfhorbraíochta agus ar láithreáin inlíonta, rud a chinnteodh go 

mbeadh ceantair uirbeacha níos dlúithe ann. 

 Dhéanfadh sé laghdú ar bheogacht, ar bhríomhaireacht agus ar iomaíochas an chuid eile de bhailte 

agus de shráidbhailte beaga mar áiteanna atá tarraingteach le hinfheistíocht eacnamaíochta a 

dhéanamh iontu. 

 Bheadh cailliúint acmhainní, beogachta agus inmharthanachta ann i leith an chuid eile de na bailte 

agus sráidbhailte beaga mar gheall ar éileamh ó Leitir Ceanainn agus ó na príomhbhailte. 

 Bheadh an fás sa daonra marbhánta i gceantair thuaithe agus laghdódh sé pobail tuaithe.  

 Dhéanfadh sé neamhaird ar fhíor-riachtanais na gceantar tuaithe i gcomhréir leis na Treoirlínte 
maidir le Tithíocht Tuaithe Inbhuanaithe 2005.  

Ag féachaint don mhéid sin roimhe seo, meastar nach mbeadh an cur chuige seo inghlactha ó tharla 

nach mbeadh fás cothrom comhordaithe an Chontae ann mar thoradh air agus nach mbeadh sé ag 
teacht le Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí. 

Rogha Mhalartach 3: Forbairt Éifeachtach Uirbeach-Tuaithe 

Dhíreodh an chur chuige seo ar fhorbairt ‘éifeachtach’ tuaithe-uirbeach trína ndéileálfaí le ról an 

Chontae sa chomhthéacs réigiúnach (maidir le Réigiún Cathrach an Iarthuaiscirt agus maidir le ceantar 

Thionóil Réigiúnach an Tuaiscirt & an Iarthair), agus béim ar leith ar cholúin an fháis eacnamaíochta, na 
forbartha fisiciúla agus na pleanála pobail agus sóisialta.  
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Thabharfadh an cur chuige seo aitheantas do ról na lonnaíochta i bhforbairt gheilleagrach an Chontae 
agus thabharfadh sé tacaíocht don tábhacht a bheidh ag gabháil le Leitir Ceanainn atá rathúil agus 

iomaíoch, agus do na tairbhí agus na deiseanna a bheadh ann mar thoradh air sin don Chontae ina 

iomláine agus do Réigiún an Iarthuaiscirt.  Chomh maith le Leitir Ceanainn, thabharfaí aitheantas do 
líon níos mó príomhbhailte, ar a dtugtar ‘Bailte Straitéiseacha’, 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.  Bheadh na Bailte Straitéiseach scaipthe ar fud an Chontae agus ó tharla go 

ndéanfaí iad a fhorbairt agus a neartú d’éascófaí 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.  Thabharfaí tús áite sa phlean d’athghiniúint agus d’athnuachan na mbailte sin, agus 
an méid sin dírithe ar a bhfeidhm speisialta ar leith.  Taobh le straitéis chun ceantair uirbeacha a 

neartú, a athnuachan agus a athghiniúint, thabharfadh an Plean aitheantas do nádúr tuaithe an 
Chontae agus bheadh soláthar ann le haghaidh fás dóthanach laistigh de cheantair thuaithe i gcás inar 

féidir fíor-riachtanas tuaithe a léiriú, mar aon le béim a leagan ar sheirbhísiú, láithreánú, suíomh agus 

dearadh cuí.  Mar chuid den chur chuige seo, bheifí ag súil go mbeadh 30% den fhás réamh-mheasta 
ag tarlú i Leitir Ceanainn, go mbeadh 34% de ag tarlú sna ‘Bailte Straitéiseacha’ agus go mbeadh 36% 

de ag tarlú i mbailte tuaithe agus sna ceantair amuigh faoin tuath. 
 

Chuirfí an cur chuige seo ar aghaidh trí shraith ‘idirghabhálacha’ cinntithe a chur i gcrích le tuilleadh fáis 

a spreagadh agus a luathú.  D’áireodh ‘Idirghabhálacha’ den sórt sin gnéithe de chineál fíorspásúil, agus 
iad bunaithe ar phleanáil, ach bheadh níos mó ná comhthéacs spásúil i gceist fosta le go mbeadh 

freagairt chomhoibríoch chomhpháirtíochta ann ar fud na hearnála poiblí agus na hearnála príobháidí.  I 
measc na samplaí de ‘Idirghabhálacha’, áirítear leagan amach agus cur i bhfeidhm tosaíochtaí 

infheistíochta le haghaidh bonneagar bóithre, seirbhísí uisce agus fuinnimh; tionscnaimh agus cláir 
chumasúcháin a bhunú, go háirithe maidir le hathghiniúint agus athnuachan lár bailte agus 

príomhláithreán forbartha eacnamaíochta; idirghabhálacha réamhghníomhacha chun tacaíocht a 

thabhairt d’fhorbairt fiontraíochta agus d’úsáid tailte fiontraíochta; cur chuige spriocdhírithe chun 
Infheistíocht Choigríche Dhíreach a fháil; agus forbairt straitéiseach/taighde ríthábhachtach a chur ar 

fáil ar dá réir a shainaithneofar gníomhartha breise.  

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. 

 Tacú le neartú lonnaíochtaí a thiocfaidh chun bheith ina spreagthóirí i leith fás eacnamaíochta 

sa Chontae. 

 Tacú le gníomhaíocht a mbeidh deiseanna fostaíochta áitiúla mar thoradh uirthi. 

 Deiseanna a éiríonn as Brexit a chumasú. 

 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. 

 Thabharfaí cosaint do phobail tuaithe agus do bheogacht agus do bhríomhaireacht ceantar 

tuaithe, agus thabharfaí tacaíocht dóibh, ach sin faoi réir gnáthrudaí a bhreithniú.  

 Thabharfaí cuidiú maidir le coimeád daonra i gceantair inar léir go bhfuil laghdú ag teacht ar an 

daonra. 

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.  

3.5 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 3 ‘Forbairt Tuaithe-
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Uirbeach Éifeachtach’ an rogha mhalartach straitéiseach is oiriúnaí don Chontae.  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. Sa bhreis air sin, tá an cur chuige seo bunaithe ar an chumas 
suntasach atá ann ar fud an Chontae ar fad chun a bheith rannpháirteach i bhfás agus i bhforbairt agus 

chun rannchuidiú leo. 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 sa Chontae le 
tairbhí agus athrú stuama a chur ar fáil do na pobail uilig i nDún na nGall agus don réigiún dá réir sin.  

Aithnítear sa chur chuige seo an t-idirspleáchas láidir idir ceantair thuaithe agus ceantair uirbeacha i 
gContae Dhún na nGall, trí thosaíocht a thabhairt d’athnuachan agus d’athghiniúint bailte mar ionaid 

seirbhíse atá tábhachtach do na ceantair máguaird níos leithne. Cinntíonn sé fosta go bhfuil tacaíocht á 
fáil ag pobail tuaithe i gcás inar féidir fíor-ghá tuaithe a thaispeáint agus na gnáthnithe uilig eile a 

bhaineann le pleanáil a shásamh.  

 

Tábla 3.1: Measúnacht ar chur chuige malartach i leith an Phlean i gcomhthéacs na 

gCuspóirí Straitéiseacha Timpeallachta (CST-anna) 

Rogha 
Mhalartach 

Is dóigh go 
mbeidh 
coimhlint le 
stádas CST-
anna- Ní dóigh 
go maolófar é 
go leibhéal 
inghlactha.  

D’fhéadfadh 
sé go 
mbeidh 
coimhlint le 
stádas CST-
anna- Is 
dóigh go 
maolófar é 
go leibhéal 
inghlactha. 

Idirghníomh
aíocht 
éiginnte le 
stádas CST-
anna. 

Idirghníom
haíocht 
neodrach 
le stádas 
CST-anna. 

Ní dóigh go 
mbeidh aon 
Idirghníomh
aíocht ann le 
stádas CST-
anna. 

Is dóigh go 
gcuirfidh sé 
feabhas ar 
stádas CST-
anna. 

Gnó mar is 
gnách 

POP1; POP2; 
SL3; WR4; CM2; 
AC1; AC2; MA1; 
LD1 

BIO1; BIO2; 
BIO4; HH1; 
SL1; WR5; 
CM1; CM3; 
MA2; CH1 

  BIO3; SL2; 
SL4; WR1; 
WR2; WR3  

 

Múnla a 
Dhíríonn ar 
Cheantair 
Uirbeacha 

 BIO1; BIO2; 
BIO3; BIO4; 
WR5; CM1; 
CM3; MA2; 
CH1 

  SL1; SL2; SL4; 
WR1; WR2; 
WR3 

POP1; POP2; 
HH1; SL3; WR4; 
CM2; AC1; AC2; 
MA1; LD1 

 

Forbairt 
Éifeachtach 
Uirbeach-
Tuaithe 

 BIO1; BIO2; 
BIO3; BIO4; 
WR5; CM1; 
CM3; MA2; 
CH1 

  SL1; SL2; SL4; 
WR1; WR2; 
WR3 

POP1; POP2; 
HH1; SL3; WR4; 
CM2; AC1; AC2; 
MA1; LD1 
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4 MAOLÚ 

4.1 Réamhrá 

Is é atá i mbearta maolúcháin ná bearta a samhlaítear ina leith go ndéanfaidh siad aon tionchair 

shuntasacha dhochracha ar an timpeallacht mar thoradh ar chur i bhfeidhm Phlean Forbartha Chontae 

Dhún na nGall a chosc, a laghdú agus, a mhéid is féidir, a fhritháireamh.  I gcás ina bhfuil éifeachtaí 
suntasacha diúltacha ann, déantar breithniú, sa chéad ásc, i dtaobh éifeachtaí den sórt sin a chosc nó, i 

gcás nach bhfuil sé sin indéanta, ar chúiseanna sonraithe, déantar breithniú i dtaobh éifeachtaí den sórt 
sin a laghdú nó a fhritháireamh.  Is féidir bearta maolúcháin a roinnt mar a leanas: 

 Bearta lena seachnaítear éifeachtaí; 

 Bearta lena laghdaítear méid nó fairsinge, dóchúlacht agus/nó déine na n-éifeachtaí; 

 Bearta lena ndeisítear éifeachtaí tar éis dóibh tarlú; agus 

 Bearta lena ndéantar cúiteamh i leith éifeachtaí, trí chothromaíocht a bhunú idir tionchair dhiúltacha 

agus tionchar dhearfacha. 

Rinneadh an MST ar an Dréachtphlean 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 bhrí sin, ó thosach an phróiseas, rinneadh bearta maolúcháin a chomhtháthú isteach i ndréachtú na 
gcuspóirí agus na mbeartas atá ann sa phlean.  Baineadh úsáid as torthaí an MST (MC agus SFRA) mar 

fhoinse eolais don phróiseas mar a leanas: 

 Roghanna Malartacha a Bhreithniú; 

 Nithe a bhaineann leis an timpeallacht a chomhtháthú sa chriosú atá ann i gCreataí Lonnaíochta; 

 Beartais agus Cuspóirí a chur leis an phlean; agus 

 Leasú a dhéanamh ar Bheartais agus ar Chuspóirí ii ndréachtaí níos túisce den Phlean. 

4.2 Maolú trí Roghanna Malartacha a Mheas 

Rinneadh raon cúinsí malartacha ionchasacha a shainaithint do Phlean Forbartha Chontae Dhún na 

nGall i rith an phróisis agus measúnaíodh iad i leith na n-éifeachtaí suntasacha dóchúla a bheadh acu ar 
an timpeallacht (féach Cuid 4 thíos).  Rinneadh na héifeachtaí timpeallachta a bheadh ag cur i bhfeidhm 

na roghanna malartacha a réamhthuar agus a mheasúnú.  Baineadh úsáid as na torthaí agus as an 

measúnú mar fhoinse eolais le linn rogha a dhéanamh i dtaobh cén rogha mhalartach a bheadh le 
glacadh agus forbraíodh míniú faoin rogha sa Tuarascáil (sna Tuarascálacha) Timpeallachta MST. 

4.3 Maolú a Chomhtháthú isteach i gCreat-Phleananna Lonnaíochta 

Áiríonn an Plean roinnt Creat-Phleananna Lonnaíochta.  Tá nithe a bhaineann le cúrsaí timpeallachta 

comhtháite isteach sna cuspóirí a bhaineann le criosú úsáide talaimh agus i bhfairsinge teorainneacha 

lonnaíochtaí. Go háirithe, rinneadh breithniú cúramach ar chosaint láithreáin Natura 2000 agus ar an 
riosca tuile trí na próisis MST, MC AGUS SFRA. 

4.4 Saincheisteanna Timpeallachta a chur san áireamh sa Phlean 

Chun éifeachtaí dochracha timpeallachta a mhaolú, agus chun ceanglais reachtúla a chomhlíonadh, 

rinneadh bearta a mhol dreamanna reachtúla a bhí páirteach sa chomhairliúchán a chomhtháthú isteach 

sa Phlean.  De bhreis ar na bearta sin, chomhtháthaigh an Chomhairle roinnt beart breise isteach sa 
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Phlean go réamhghníomhach, ar bearta iad a dhéanann socrú maidir le comhtháthú nithe a bhaineann 
leis an timpeallacht agus maolú éifeachtaí ionchasacha. 

Ba é an próiseas MST a bhí mar bhonn le haghaidh dhréachtú an Phlean ina iomláine agus léiríonn 

Tábla 4.3 an tslí ina ndearnadh saincheisteanna timpeallachta a ardaíodh ar fud an phróisis MST a chur 
san áireamh sa Phlean mar chuspóirí, mar bheartais agus mar ghnéithe eile.  Ní áirítear sa tábla na 

tagairtí go léir atá laistigh den Phlean ná ní léirítear leasuithe ná modhnuithe ar thángthas orthu ar 
feadh phróiseas dréachtaithe an Phlean mar thoradh ar an phróiseas MST. 

Breithníodh i gcónaí na táscairí agus na sonraí bunlíne le linn dhréachtú chuspóirí agus bheartais Roinn 

B den Dréachtphlean agus mar atá mionsonraithe i gCaibidil 15 de Roinn C den Dréachtphlean do na 3 
bhaile, is é sin le rá, Leitir Ceanainn, Bun Cranncha agus Bun Dobhráin agus go háirithe stádas suímh 

agus stádas caomhantais láithreáin Natura 2000, Diúilicíní Péarla Fionnuisce, uiscí sliogéisc agus 
riachtanais an Phlean iomchuí maidir le Ceantar Abhantraí. 

Sainaithníodh 59 gcreat lonnaíochta i bPlean Forbartha an Chontae 2012-2018 do lonnaíochtaí aonair ar 
fud an Chontae agus fuarthas eolas suntasach maidir leo sin ó na próisis an MST agus an MC ar tugadh 

fúthu ag an am sin; tá na 59 lonnaíocht chéanna ann i nDréachtphlean Forbartha an Chontae 2018-

2024, gan aon athruithe ábhartha iontu i gcomórtas le an Phlean roimhe seo, agus, dá bhrí sin, meastar 
nach bhfuil aon mheasúnacht timpeallachta bhreise de dhíth mar chuid den phróiseas seo. 

Roinn C: Leagtar amach criosú, cuspóirí agus beartais do na 3 bhaile, is é sin le rá, Leitir Ceanainn, Bun 
Cranncha agus Bun Dobhráin i, ‘Cuspóirí agus Beartais na mBailte’ sa Dréachtphlean Forbartha, agus 

baineann an criosú, na cuspóirí agus na beartais sin go sonrach leis na lonnaíochtaí seo amháin.  Tá an 

MST ar Roinn C den Dréachtphlean ina gné riachtanach den Dréachtphlean Forbartha ina iomláine agus 
chuir próiseas an MST agus an MC eolas ar fáil don chriosú, do na cuspóirí agus do na beartais a 

bhaineann leis na bailte ar leithligh sin. 

Dréachtaíodh Cuspóirí Straitéiseacha Timpeallachta tar éis thiomsú na sonraí bunlíne agus tá siad 

bunaithe ar na saincheisteanna timpeallachta sonracha a mbíonn tionchar acu ar Chontae Dhún na 
nGall 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 MST5, 2004. Rinneadh measúnacht ar gach 

Cuspóir Straitéiseach, ar gach Cuspóir agus ar gach Beartas de chuid an Dréachtphlean chun a fháil 
amach cé acu a d’fhéadfaidís nó nach bhféadfaidís tionchar a imirt ar Chuspóirí Straitéiseach 

Timpeallachta (tábla 4.1 thíos) na Tuarascála Timpeallachta, rud a rinneadh trína dtástáil i gcomórtas 
leis na catagóirí atá leagtha amach i dtábla 4.2 thíos: 

Tábla 4.1:  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)) 
sa Chontae 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 

                                                      
5 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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Bithéagsúlacht, 
Fauna agus 
Flora 

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

Daonra POP1 Caighdeán beatha maith a éascú 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 eastóscach 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, le haird ar a riachtanas uisce, 
éiceachóras talaimh agus bogach a bhraitheann go díreach ar na 
héiceachórais uisceach a chosaint agus a fheabhsú, i gcomhréir le Plean 
Bainistíochta Abhantraí an Iarthuaiscirt (2009-2015). 

Uisce 

 

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

Uisce 

 

WR3 Úsáid inbhuanaithe uisce a chur chun cinn 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 an 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 leis an Straitéis Náisiúnta Aeráide 2007-2012 a chur i bhfeidhm 

Cúrsaí 
Aeir/Aeráide 

AC2 Gach cineál truaillithe aeir a laghdú 
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Cúrsaí 
Aeir/Aeráide 

AC3 Tacú le hathrú ó fhuinneamh a bhraitheann ar bhreosla iontaise chuig 
fuinneamh níos inbhuanaithe agus an t-athrú sin a chur chun cinn. Tacú 
le hathrú ó fheithiclí a bhraitheann ar bhreosla iontaise chuig modhanna 
taistil níos inbhuanaithe agus an t-athrú sin a chur chun cinn. 

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 luachmhara, de chineál nádúrtha, stairiúil agus cultúrtha, 
agus gnéithe iontu, 

a chaomhnú agus a fheabhsú agus tionchair dhochracha a sheachaint. 

Tábla 4.2: 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 
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 CST 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. 

Sa Phróiseas Measúnachta seo sainaithníodh cén áit a raibh gá le hábhar breise/scriosadh/leasú agus 

cén t-ábhar breise/scriosadh/leasú a raibh gá leis chun maolú a dhéanamh i ndáil le haon tionchair 
dhiúltacha ionchasacha ar na Cuspóirí Straitéiseacha Timpeallachta.  Rinneadh an t-ábhar 

breise/scriosadh/leasú beartaithe a bhreithniú le linn an Plean a dhréachtú agus cuimsíonn Tábla 4.3 

thíos na cuspóirí breise, na beartais bhreise agus na tagairtí breise uilig a d’éirigh as an phróiseas MST. 

Tábla 4.3: Athruithe ar Dhréachtphlean Forbartha an Chontae mar thoradh ar an MST 

Saincheist Timpeallachta An Beartas Breise, an Cuspóir Breise nó an Tagairt Bhreise atá 

de dhíth 

Bithéagsúlacht, Fauna agus Flora 

Tionchar Oibreacha forbartha  

 

ED-P-14: Leasaíodh alt (n) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuireann sé cáilíocht uisce i gcontúirt nó ní thagann sé salach ar na 
cuspóirí ná ar an chlár beart atá ann sa Phlean Bainistíochta Abhantraí’. 

WES-O-11 Cuireadh téacs leis an chuspóir: 

'agus, ag an am céanna, comhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga a chinntiú’. 

TC-O-1 Cuireadh isteach téacs breise: 
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'agus ar chomhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

UB-P-14: Cuireadh isteach téacs breise: 

'lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

UB-P-15: Cuireadh isteach téacs breise: 

'lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

RH-O-6: Leasaíodh Eang 3 le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí’ iomchuí’. 

RH-P-1: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí’ iomchuí’. 

NH-O-6: Mionathrú ar an téacs go ‘Clár Laghdaithe Truaillithe Sliogéisc’. 

NH-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is Beartas de chuid na Comhairle é a chinntiú go gcosnófar na gnáthóga agus 
tearmann na gCearc Fraoigh i gCró na mBraonáin de bharr a tiúchan ard 
Cearc Fraoigh agus an tábhacht atá ann do líon náisiúnta na gCearc Fraoigh, 
atá ina speiceas cosanta faoin Treoir AE maidir le hÉin.’ 

EX-P-2: Leasaíodh an beartas le go léifear mar a leanas é: 

'nó i gceantair Ardscéimhe’, agus  

de ghnáth ní cheadófar tograí san áit a bhféadfadh tionchar díobhálach a 
bheith acu ar aon láithreán Natura 2000’. 

E-P-18: Leasaíodh an téacs le measúnacht hidreolaíochta a chur san 
áireamh: 

‘tionchair ar shéadchomharthaí seandálaíochta, hidreolaíocht agus 
sruthchúrsaí’. 

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’  

TOU-O-17: Cuireadh isteach Cuspóir Nua: 

‘Tacú le forbairt na turasóireachta agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire a 
bhainfidh leas as acmhainneacht na n-aibhneacha i gContae Dhún na nGall 
agus sa réigiún lena n-áirítear an Fhinn agus an Feabhal faoi réir breithniú a 
dhéanamh ar chúrsaí comhshaoil lena n-áirítear an Treoir maidir le Gnáthóga.’ 

MRCM-O-2: Leasaíodh an téacs sa chéad eang le go léifear mar a leanas é: 

‘Sláine Éiceolaíochta, gnáthóga cáilithe agus speicis cháilithe láithreáin Natura 
2000 a chosaint trí Mheasúnacht Chuí ar na tograí forbartha’. 

CCG-P-4: Leasaíodh an téacs i mír (k) le go léifear mar a leanas é: 
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‘Ní chuireann an fhorbairt cuspóirí an Phlean Bainistíochta Abhantraí ábhartha 
a ullmhaíodh de réir na Creat-Treorach Uisce i gcontúirt’. 

LK-ED-P-1: Leasaíodh téacs an bheartais le go léifear mar a leanas é: 

'agus Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a chomhlíonadh’. 

LK-ED-P-5: Leasaíodh téacs an bheartais chun léiriú a dhéanamh ar shuíomh 
in aice le habhainn agus ar ghaireacht ionchasach forbairtí do LCS, tríd an 
mhéid seo a leanas a chur leis: 

'agus Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a chomhlíonadh’. 

LK-OPP-P-4: Leasaíodh téacs an bheartais le go léifear mar a leanas é: 

‘Faoi réir cúrsaí timpeallachta agus taitneamhachta a breithníodh agus a 
bhaineann leis an mhéid thuas, lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den 
Treoir maidir le Gnáthóga’. 

LK-OPP-P-5: Leasaíodh an téacs i mír (c) tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

'agus go gcomhlíontar Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

BC-ED-P-8: Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

'agus ní mór Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a chomhlíonadh’. 

BC-H-P-1: Leasaíodh an téacs tríd an mhéid seo a leanas a chur leis: 

'agus ní mór ceanglais Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a 
chomhlíonadh’. 

BC-H-P-4: Leasaíodh an téacs tríd an mhéid seo a leanas a chur leis: 

'agus ní mór ceanglais Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a 
chomhlíonadh’. 

BD-H-P-1: Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

'agus ní mór ceanglais Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a 
chomhlíonadh’. 

BD-H-P-3: Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

'lena n-áirítear comhlíonadh cheanglais Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga’. 

BD-TO-P-1: Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

‘go háirithe beartas NH-P-1 den Phlean seo. 

Cosaint sruthchúrsaí agus 
dobharlach goilliúnach 

WES-O-5: Cuireadh téacs leis an chuspóir: 

‘agus le láithreáin Natura 2000 a chosaint de réir Airteagal 6 den Treoir maidir 
le Gnáthóga’. 
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WES-O-6: Cuireadh téacs leis an chéad eang den chuspóir: 

‘Pleananna Bainistíochta Fo-Abhantraí don Diúilicín Péarla Fionnuisce, Cláir 
Laghdaithe Truaillithe Sliogéisc’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an dara heang den chuspóir: 

‘in aghaidh éilliú agus cailliúint ithreach’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an tríú heang den chuspóir: 

‘agus truailliú ó sholas’. 

RH-O-6: Leasaíodh téacs Eang 3 le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí’ iomchuí’. 

E-P-18: Leasaíodh an téacs le measúnacht hidreolaíochta a chur san 
áireamh: 

‘tionchair ar shéadchomharthaí seandálaíochta, hidreolaíocht agus 
sruthchúrsaí’. 

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaoil 
nuair a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san 

limistéar cheana.’  

TOU-O-17: Cuireadh isteach Cuspóir Nua: 

‘Tacú le forbairt na turasóireachta agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire a 
bhainfidh leas as acmhainneacht na n-aibhneacha i gContae Dhún na nGall 
agus sa réigiún lena n-áirítear an Fhinn agus an Feabhal faoi réir breithniú a 
dhéanamh ar chúrsaí comhshaoil lena n-áirítear an Treoir maidir le Gnáthóga.’ 

MRCM-O-2: Leasaíodh an téacs sa chéad eang le go léifear mar a leanas é: 

‘Sláine Éiceolaíochta, gnáthóga cáilithe agus speicis cháilithe láithreáin Natura 
2000 a chosaint trí Mheasúnacht Chuí ar na tograí forbartha’. 

CCG-P-4: Leasaíodh an téacs i mír (k) le go léifear mar a leanas é: 

‘ní chuireann an fhorbairt cuspóirí an Phlean Bainistíochta Abhantraí ábhartha 
a ullmhaíodh de réir na Creat-Treorach Uisce i gcontúirt’. 

Speicis ionracha a rialú Ní gá aon bheartais bhreise, aon chuspóirí breise ná aon tagairt bhreise ó 
tharla go bhfuil maolú ann ar fud Dhréachtphlean Forbartha an Chontae. 

Láithreáin Natura 2000 a 
chosaint, lena n-áirítear 
láithreáin áirithe i gcontaetha 
Shligigh agus Liatroma agus i 
dTuaisceart Éireann 

ED-P-8: Cuireadh gréasán Natura 2000 leis an ráiteas beartais: 

‘agus cosaint limistéar atá ainmnithe mar Limistéir Ardscéimhe go hÁirithe 
(EHSA) agus ghréasán Natura 2000’ 

ED-P-14: Leasaíodh alt (n) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuireann sé cáilíocht uisce i gcontúirt nó ní thagann sé salach ar na 
cuspóirí ná ar an chlár beart atá ann sa Phlean Bainistíochta Abhantraí’. 

WES-O-11: Cuireadh téacs leis an chuspóir: 
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'agus, ag an am céanna, comhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga a chinntiú’. 

TC-O-1: Cuireadh isteach téacs breise: 

'agus ar chomhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

UB-P-14: Cuireadh isteach téacs breise: 

'lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

UB-P-15: Cuireadh isteach téacs breise: 

'lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

RH-P-1: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí iomchuí. 

NH-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is Beartas de chuid na Comhairle é a chinntiú go gcosnófar na gnáthóga agus 
tearmann na gCearc Fraoigh i gCró na mBraonáin de bharr a tiúchan ard 
Cearc Fraoigh agus an tábhacht atá ann do líon náisiúnta na gCearc Fraoigh, 
atá ina speiceas cosanta faoin Treoir AE maidir le hÉin.’ 

EX-P-2: Leasaíodh an beartas le go léifear mar a leanas é: 

'nó i gceantair Ardscéimhe’, agus  

‘de ghnáth ní cheadófar tograí san áit a bhféadfadh tionchar díobhálach a 
bheith acu ar aon láithreán Natura 2000’. 

MRCM-O-2: Leasaíodh an téacs sa chéad eang le go léifear mar a leanas é: 

‘Sláine Éiceolaíochta, gnáthóga cáilithe agus speicis cháilithe láithreáin Natura 
2000 a chosaint trí Mheasúnacht Chuí ar na tograí forbartha’. 

CCG-P-4: Leasaíodh an téacs i mír (k) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuireann an fhorbairt cuspóirí an Phlean Bainistíochta Abhantraí ábhartha 

a ullmhaíodh de réir na Creat-Treorach Uisce i gcontúirt’. 

LK-ED-P-1: Leasaíodh téacs an bheartais le go léifear mar a leanas é: 

'agus Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a chomhlíonadh’. 

LK-ED-P-5: Leasaíodh téacs an bheartais chun léiriú a dhéanamh ar shuíomh 
in aice le habhainn agus ar ghaireacht ionchasach forbairtí do LCS, tríd an 
mhéid seo a leanas a chur leis: 

'agus Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a chomhlíonadh’. 

LK-OPP-P-4: Leasaíodh téacs an bheartais le go léifear mar a leanas é: 

‘Faoi réir cúrsaí timpeallachta agus taitneamhachta a breithníodh agus a 
bhaineann leis an mhéid thuas, lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den 
Treoir maidir le Gnáthóga’. 

LK-OPP-P-5: Leasaíodh an téacs i mír (c) tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 
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'agus go gcomhlíontar Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

BC-ED-P-8: Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

'agus ní mór Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a chomhlíonadh’. 

BC-H-P-1: Leasaíodh an téacs tríd an mhéid seo a leanas a chur leis: 

'agus ní mór ceanglais Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a 
chomhlíonadh’. 

BC-H-P-4: Leasaíodh an téacs tríd an mhéid seo a leanas a chur leis: 

'agus ní mór ceanglais Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a 
chomhlíonadh’. 

BD-H-P-1: Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

'agus ní mór ceanglais Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a 
chomhlíonadh’. 

BD-H-P-3: Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

'lena n-áirítear comhlíonadh cheanglais Airteagal 6 den Treoir maidir le 

Gnáthóga’. 

Speicis Iarscríbhinn II, 
amhail an Diúilicín Péarla 
Fionnuisce agus bradán, a 
chosaint 

WES-O-5: Cuireadh téacs leis an chuspóir: 

‘agus le láithreáin Natura 2000 a chosaint de réir Airteagal 6 den Treoir maidir 
le Gnáthóga’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an chéad eang den chuspóir: 

‘Pleananna Bainistíochta Fo-Abhantraí don Diúilicín Péarla Fionnuisce, Cláir 
Laghdaithe Truaillithe Sliogéisc’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an dara heang den chuspóir: 

‘in aghaidh éilliú agus cailliúint ithreach’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an tríú heang den chuspóir: 

‘agus truailliú ó sholas’. 

EX-P-2: Leasaíodh an beartas le go léifear mar a leanas é: 

'nó i gceantair Ardscéimhe’, agus  

‘de ghnáth ní cheadófar tograí san áit a bhféadfadh tionchar díobhálach a 
bheith acu ar aon láithreán Natura 2000’. 

Láithreáin Ramsar agus 

Anaclanna Dúlra Reachtúla 

Ní gá aon bheartais bhreise, aon chuspóirí breise ná aon tagairt bhreise ó 

tharla go bhfuil maolú ann ar fud Dhréachtphlean Forbartha an Chontae. 

Gréasáin Éiceolaíochta WES-O-6: Cuireadh téacs leis an chéad eang den chuspóir: 

‘Pleananna Bainistíochta Fo-Abhantraí don Diúilicín Péarla Fionnuisce, Cláir 
Laghdaithe Truaillithe Sliogéisc’. 
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WES-O-6: Cuireadh téacs leis an dara heang den chuspóir: 

‘in aghaidh éilliú agus cailliúint ithreach’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an tríú heang den chuspóir: 

‘agus truailliú ó sholas’. 

RH-O-6: Leasaíodh téacs Eang 3 le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí iomchuí. 

E-P-18: Leasaíodh an téacs le measúnacht hidreolaíochta a chur san 
áireamh: 

‘tionchair ar shéadchomharthaí seandálaíochta, hidreolaíocht agus 
sruthchúrsaí’. 

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’  

E-P-21: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go gcinnteoidh gach iarratas ar 

thionscadail fuinnimh in-athnuaite go ndéanfar mionsonraí faoin nasc eangaí 
beartaithe agus gach bonneagar gaolmhar a bhreithniú sa Ráiteas Tionchair 
Timpeallachta (RTT) agus sa Ráiteas Tionchar Natura de réir mar is gá.’ 

TOU-O-17: Cuireadh isteach Cuspóir Nua: 

‘Tacú le forbairt na turasóireachta agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire a 
bhainfidh leas as acmhainneacht na n-aibhneacha i gContae Dhún na nGall 
agus sa réigiún lena n-áirítear an Fhinn agus an Feabhal faoi réir breithniú a 
dhéanamh ar chúrsaí comhshaoil lena n-áirítear an Treoir maidir le Gnáthóga.’ 

MRCM-O-2: Leasaíodh an téacs sa chéad eang le go léifear mar a leanas é: 

‘Sláine Éiceolaíochta, gnáthóga cáilithe agus speicis cháilithe láithreáin Natura 
2000 a chosaint trí Mheasúnacht Chuí ar na tograí forbartha’. 

Uiscí Sliogéisc WES-O-6: Cuireadh téacs leis an chéad eang den chuspóir: 

‘Pleananna Bainistíochta Fo-Abhantraí don Diúilicín Péarla Fionnuisce, Cláir 
Laghdaithe Truaillithe Sliogéisc’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an dara heang den chuspóir: 

‘in aghaidh éilliú agus cailliúint ithreach’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an tríú heang den chuspóir: 

‘agus truailliú ó sholas’. 

NH-O-6: Mionathrú ar an téacs go ‘Clár Laghdaithe Truaillithe Sliogéisc’. 

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
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forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’ 

Daonra agus Sláinte an Duine 

Caighdeán na Beatha T-P-1: Leasaíodh an téacs ó ‘ar ghnáthóg timpeallachta’ go ‘ar oidhreacht 
timpeallachta’ WES-O-5: Cuireadh téacs leis an chuspóir: 

‘agus láithreáin Natura 2000 a chosaint de réir Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga’. 

WES-P-11: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘Cód Cleachtais EPA a shonrú’, agus 

‘cuirfear fianaise scríofa/deimhniú ar fáil don Údarás Pleanála ag deimhniú go 
bhfuil an tanc séarachais/an córas cóireála dramhuisce suiteáilte de réir 
théarmaí agus choinníollacha a bhain le deonú an cheada pleanála.’ 

TC-O-1: Cuireadh isteach téacs breise: 

'agus ar chomhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’.  

RH-P-1: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí iomchuí. 

EX-P-2: Leasaíodh an beartas le go léifear mar a leanas é: 

'nó i gceantair Ardscéimhe’, agus  

‘de ghnáth ní cheadófar tograí san áit a bhféadfadh tionchar díobhálach a 
bheith acu ar aon láithreán Natura 2000’. 

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’  

TOU-O-17: Cuireadh isteach Cuspóir Nua: 

‘Tacú le forbairt na turasóireachta agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire a 
bhainfidh leas as acmhainneacht na n-aibhneacha i gContae Dhún na nGall 
agus sa réigiún lena n-áirítear an Fhinn agus an Feabhal faoi réir breithniú a 
dhéanamh ar chúrsaí comhshaoil lena n-áirítear an Treoir maidir le Gnáthóga.’ 

CCG-P-4: Leasaíodh an téacs i mír (k) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuireann an fhorbairt cuspóirí an Phlean Bainistíochta Abhantraí ábhartha 
a ullmhaíodh de réir na Creat-Treorach Uisce i gcontúirt’. 

LK-OPP-P-4: Leasaíodh téacs an bheartais le go léifear mar a leanas é: 

‘Faoi réir cúrsaí timpeallachta agus taitneamhachta a breithníodh agus a 
bhaineann leis an mhéid thuas, lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den 
Treoir maidir le Gnáthóga’. 

LK-OPP-P-5:  Leasaíodh an téacs i mír (c) tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 
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'agus go gcomhlíontar Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

BC-ED-P-8: Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

'agus ní mór Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a chomhlíonadh’. 

BD-TO-P-1: Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis:   

‘go háirithe beartas NH-P-1 den Phlean seo. 

Treochtaí Daonra, dáileadh 
TPR-anna 

Spriocanna daonra agus 
Creataí Lonnaíochta 

UB-P-14: Cuireadh isteach téacs breise: 

'lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

UB-P-15: Cuireadh isteach téacs breise: 

'lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

BC-H-P-1: Leasaíodh an téacs tríd an mhéid seo a leanas a chur leis: 

'agus ní mór ceanglais Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a 
chomhlíonadh’. 

Sláinte agus an bhaint atá aici 
le saincheisteanna 
timpeallachta 

WES-P-3: Cuireadh téacs leis an bheartas: 

‘agus forbairt a bhainistiú ionas nach gceadófar í ach amháin i gcás ina bhfuil 

acmhainneacht dhóthanach cóireála dramhuisce ann cheana féin nó ina 
dtiocfaidh sí chun bheith ar fáil laistigh de shaolré ceada pleanála’. 

WES-P-11: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘Cód Cleachtais EPA a shonrú’, agus 

‘cuirfear fianaise scríofa/deimhniú ar fáil don Údarás Pleanála ag deimhniú go 
bhfuil an tanc séarachais/an córas cóireála dramhuisce suiteáilte de réir 
théarmaí agus choinníollacha a bhain le deonú an cheada pleanála.’ 

CCG-P-4: Leasaíodh an téacs i mír (k) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuireann an fhorbairt cuspóirí an Phlean Bainistíochta Abhantraí ábhartha 

a ullmhaíodh de réir na Creat-Treorach Uisce i gcontúirt’. 

Bonneagar agus saoráidí 
pobail a sholáthar 

T-P-1: Leasaíodh an téacs ó ‘ar ghnáthóg timpeallachta’ go ‘ar oidhreacht 
timpeallachta’ .  

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’  

E-P-21: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go gcinnteoidh gach iarratas ar 
thionscadail fuinnimh in-athnuaite go ndéanfar mionsonraí faoin nasc eangaí 
beartaithe agus gach bonneagar gaolmhar a bhreithniú sa Ráiteas Tionchair 
Timpeallachta (RTT) agus sa Ráiteas Tionchar Natura de réir mar is gá.’ 

TOU-O-17: Cuireadh isteach Cuspóir Nua: 
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‘Tacú le forbairt na turasóireachta agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire a 
bhainfidh leas as acmhainneacht na n-aibhneacha i gContae Dhún na nGall 
agus sa réigiún lena n-áirítear an Fhinn agus an Feabhal faoi réir breithniú a 
dhéanamh ar chúrsaí comhshaoil lena n-áirítear an Treoir maidir le Gnáthóga.’ 

CCG-P-4: Leasaíodh an téacs i mír (k) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuireann an fhorbairt cuspóirí an Phlean Bainistíochta Abhantraí ábhartha 
a ullmhaíodh de réir na Creat-Treorach Uisce i gcontúirt’. 

LK-OPP-P-4: Leasaíodh téacs an bheartais le go léifear mar a leanas é: 

‘Faoi réir cúrsaí timpeallachta agus taitneamhachta a breithníodh agus a 
bhaineann leis an mhéid thuas, lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den 
Treoir maidir le Gnáthóga’. 

LK-OPP-P-5:  Leasaíodh an téacs i mír (c) tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

'agus go gcomhlíontar Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

Tuiliú RH-P-1: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí iomchuí. 

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 

forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’  

TOU-O-17: Cuireadh isteach Cuspóir Nua: 

‘Tacú le forbairt na turasóireachta agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire a 
bhainfidh leas as acmhainneacht na n-aibhneacha i gContae Dhún na nGall 
agus sa réigiún lena n-áirítear an Fhinn agus an Feabhal faoi réir breithniú a 
dhéanamh ar chúrsaí comhshaoil lena n-áirítear an Treoir maidir le Gnáthóga.’ 

CCG-P-4: Leasaíodh an téacs i mír (k) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuireann an fhorbairt cuspóirí an Phlean Bainistíochta Abhantraí ábhartha 
a ullmhaíodh de réir na Creat-Treorach Uisce i gcontúirt’. 

LK-OPP-P-4: Leasaíodh téacs an bheartais le go léifear mar a leanas é: 

‘Faoi réir cúrsaí timpeallachta agus taitneamhachta a breithníodh agus a 
bhaineann leis an mhéid thuas, lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den 
Treoir maidir le Gnáthóga’. 

LK-OPP-P-5:  Leasaíodh an téacs i mír (c) tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

'agus go gcomhlíontar Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

Uisce 

Tionchar oibreacha forbartha 
ar cháilíocht uisce 

WES-O-5: Cuireadh téacs leis an chuspóir: 

‘agus láithreáin Natura 2000 a chosaint de réir Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga’. 
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WES-O-6:  Cuireadh téacs leis an chéad eang den chuspóir: 

‘Pleananna Bainistíochta Fo-Abhantraí don Diúilicín Péarla Fionnuisce, Cláir 
Laghdaithe Truaillithe Sliogéisc’. 

WES-O-6:  Cuireadh téacs leis an dara heang den chuspóir: 

‘in aghaidh éilliú agus cailliúint ithreach’. 

WES-O-6:  Cuireadh téacs leis an tríú heang den chuspóir: 

‘agus truailliú ó sholas’. 

WES-P-11: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘Cód Cleachtais EPA a shonrú’, agus 

‘cuirfear fianaise scríofa/deimhniú ar fáil don Údarás Pleanála ag deimhniú go 
bhfuil an tanc séarachais/an córas cóireála dramhuisce suiteáilte de réir 
théarmaí agus choinníollacha a bhain le deonú an cheada pleanála.’ 

NH-O-6: Mionathrú ar an téacs go ‘Clár Laghdaithe Truaillithe Sliogéisc’. 

TOU-O-17: Cuireadh isteach Cuspóir Nua: 

‘Tacú le forbairt na turasóireachta agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire a 
bhainfidh leas as acmhainneacht na n-aibhneacha i gContae Dhún na nGall 
agus sa réigiún lena n-áirítear an Fhinn agus an Feabhal faoi réir breithniú a 
dhéanamh ar chúrsaí comhshaoil lena n-áirítear an Treoir maidir le Gnáthóga.’ 

MRCM-O-2: Leasaíodh an téacs sa chéad eang le go léifear mar a leanas é: 

‘Sláine Éiceolaíochta, gnáthóga cáilithe agus speicis cháilithe láithreáin Natura 
2000 a chosaint trí Mheasúnacht Chuí ar na tograí forbartha’. 

Ailíniú le cuspóirí agus 
beartais an Plean 
Bainistíochta Abhantraí 
ábhartha 

ED-P-14: Leasaíodh alt (n) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuireann sé cáilíocht uisce i gcontúirt nó ní thagann sé salach ar na 
cuspóirí ná ar an chlár beart atá ann sa Phlean Bainistíochta Abhantraí’. 

WES-O-5: Cuireadh téacs leis an chuspóir: 

‘agus láithreáin Natura 2000 a chosaint de réir Airteagal 6 den Treoir maidir le 
Gnáthóga’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an chéad eang den chuspóir: 

‘Pleananna Bainistíochta Fo-Abhantraí don Diúilicín Péarla Fionnuisce, Cláir 
Laghdaithe Truaillithe Sliogéisc’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an dara heang den chuspóir: 

‘in aghaidh éilliú agus cailliúint ithreach’. 

WES-O-6:  Cuireadh téacs leis an tríú heang den chuspóir: 

‘agus truailliú ó sholas’. 

WES-P-11: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘Cód Cleachtais EPA a shonrú’, agus 
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‘cuirfear fianaise scríofa/deimhniú ar fáil don Údarás Pleanála ag deimhniú go 
bhfuil an tanc séarachais/an córas cóireála dramhuisce suiteáilte de réir 
théarmaí agus choinníollacha a bhain le deonú an cheada pleanála.’ 

RH-O-6: Leasaíodh téacs Eang 3 le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí iomchuí. 

RH-P-1: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí iomchuí. 

TOU-O-17: Cuireadh isteach Cuspóir Nua: 

‘Tacú le forbairt na turasóireachta agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire a 
bhainfidh leas as acmhainneacht na n-aibhneacha i gContae Dhún na nGall 
agus sa réigiún lena n-áirítear an Fhinn agus an Feabhal faoi réir breithniú a 
dhéanamh ar chúrsaí comhshaoil lena n-áirítear an Treoir maidir le Gnáthóga.’ 

MRCM-O-2: Leasaíodh an téacs sa chéad eang le go léifear mar a leanas é: 

‘Sláine Éiceolaíochta, gnáthóga cáilithe agus speicis cháilithe láithreáin Natura 
2000 a chosaint trí Mheasúnacht Chuí ar na tograí forbartha’. 

Dramhuisce, uisce óil agus 
cáilíocht uisce snámha 

WES-P-3: Cuireadh téacs leis an bheartas: 

‘agus forbairt a bhainistiú ionas nach gceadófar í ach amháin i gcás ina bhfuil 
acmhainneacht dhóthanach cóireála dramhuisce ann cheana féin nó ina 

dtiocfaidh sí chun bheith ar fáil laistigh de shaolré ceada pleanála’. 

WES-P-11: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘Cód Cleachtais EPA a shonrú’, agus 

‘cuirfear fianaise scríofa/deimhniú ar fáil don Údarás Pleanála ag deimhniú go 
bhfuil an tanc séarachais/an córas cóireála dramhuisce suiteáilte de réir 
théarmaí agus choinníollacha a bhain le deonú an cheada pleanála.’ 

RH-P-1: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí iomchuí. 

TOU-O-17: Cuireadh isteach Cuspóir Nua: 

‘Tacú le forbairt na turasóireachta agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire a 
bhainfidh leas as acmhainneacht na n-aibhneacha i gContae Dhún na nGall 
agus sa réigiún lena n-áirítear an Fhinn agus an Feabhal faoi réir breithniú a 
dhéanamh ar chúrsaí comhshaoil lena n-áirítear an Treoir maidir le Gnáthóga.’ 

Aer agus Athrú Aeráide 

Athrú aeráide agus cáilíocht 
aeir 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an chéad eang den chuspóir: 

‘Pleananna Bainistíochta Fo-Abhantraí don Diúilicín Péarla Fionnuisce, Cláir 
Laghdaithe Truaillithe Sliogéisc’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an dara heang den chuspóir: 

‘in aghaidh éilliú agus cailliúint ithreach’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an tríú heang den chuspóir: 
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‘agus truailliú ó sholas’. 

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’ 

Astaíochtaí gás ceaptha teasa 
a theorannú agus spleáchas 
ar bhreoslaí iontaise a laghdú 

CCG-P-4: Leasaíodh an téacs i mír (k) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuireann an fhorbairt cuspóirí an Phlean Bainistíochta Abhantraí ábhartha 
a ullmhaíodh de réir na Creat-Treorach Uisce i gcontúirt’. 

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’ 

Oidhreacht Chultúrtha 

Tionchar oibreacha forbartha 
(e.g. oibreacha bonneagair, 
foraoisiú) 

ED-P-14: Leasaíodh alt (n) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuireann sé cáilíocht uisce i gcontúirt nó ní thagann sé salach ar na 
cuspóirí ná ar an chlár beart atá ann sa Phlean Bainistíochta Abhantraí’. 

E-P-18: Leasaíodh an téacs le measúnacht hidreolaíochta a chur san 
áireamh: 

‘tionchair ar shéadchomharthaí seandálaíochta, hidreolaíocht agus 
sruthchúrsaí’. 

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’ 

E-P-21: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go gcinnteoidh gach iarratas ar 
thionscadail fuinnimh in-athnuaite go ndéanfar mionsonraí faoin nasc eangaí 
beartaithe agus gach bonneagar gaolmhar a bhreithniú sa Ráiteas Tionchair 
Timpeallachta (RTT) agus sa Ráiteas Tionchar Natura de réir mar is gá.’ 

TOU-O-17: Cuireadh isteach Cuspóir Nua: 

‘Tacú le forbairt na turasóireachta agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire a 
bhainfidh leas as acmhainneacht na n-aibhneacha i gContae Dhún na nGall 
agus sa réigiún lena n-áirítear an Fhinn agus an Feabhal faoi réir breithniú a 
dhéanamh ar chúrsaí comhshaoil lena n-áirítear an Treoir maidir le Gnáthóga.’ 

Láithreáin gheolaíocha a 
shainaithint agus a chosaint 

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’ 

Déanmhais agus láithreáin E-P-18: Leasaíodh an téacs le measúnacht hidreolaíochta a chur san 
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ailtireachta agus 
seandálaíochta a chosaint 

áireamh: 

‘tionchair ar shéadchomharthaí seandálaíochta, hidreolaíocht agus 
sruthchúrsaí’. 

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’ 

Tírdhreach 

Tionchar oibreacha forbartha 
(e.g. oibreacha bonneagair, 
foraoisiú) 

ED-P-14: Leasaíodh alt (n) le go léifear mar a leanas é: 

‘ní chuireann sé cáilíocht uisce i gcontúirt nó ní thagann sé salach ar na 
cuspóirí ná ar an chlár beart atá ann sa Phlean Bainistíochta Abhantraí’.  

RH-P-1: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí iomchuí. 

NH-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is Beartas de chuid na Comhairle é a chinntiú go gcosnófar na gnáthóga agus 
tearmann na gCearc Fraoigh i gCró na mBraonáin de bharr a tiúchan ard 
Cearc Fraoigh agus an tábhacht atá ann do líon náisiúnta na gCearc Fraoigh, 

atá ina speiceas cosanta faoin Treoir AE maidir le hÉin.’ 

EX-P-2: Leasaíodh an beartas le go léifear mar a leanas é: 

'nó i gceantair Ardscéimhe’, agus  

‘de ghnáth ní cheadófar tograí san áit a bhféadfadh tionchar díobhálach a 
bheith acu ar aon láithreán Natura 2000’. 

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 

cheana.’ 

E-P-21: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go gcinnteoidh gach iarratas ar 
thionscadail fuinnimh in-athnuaite go ndéanfar mionsonraí faoin nasc eangaí 
beartaithe agus gach bonneagar gaolmhar a bhreithniú sa Ráiteas Tionchair 
Timpeallachta (RTT) agus sa Ráiteas Tionchar Natura de réir mar is gá.’ 

CCG-P-4: Leasaíodh an téacs i mír (k) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuireann an fhorbairt cuspóirí an Phlean Bainistíochta Abhantraí ábhartha 
a ullmhaíodh de réir na Creat-Treorach Uisce i gcontúirt’. 

Sainaithint, aicmiú agus 
cosaint an tírdhreacha 

NH-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is Beartas de chuid na Comhairle é a chinntiú go gcosnófar na gnáthóga agus 
tearmann na gCearc Fraoigh i gCró na mBraonáin de bharr a tiúchan ard 
Cearc Fraoigh agus an tábhacht atá ann do líon náisiúnta na gCearc Fraoigh, 
atá ina speiceas cosanta faoin Treoir AE maidir le hÉin.’ 



Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024  Ráiteas MST - Meitheamh 2018  

51 

Saincheisteanna Eile 

Tithíocht Tuaithe WES-P-11: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘Cód Cleachtais EPA a shonrú’, agus 

‘cuirfear fianaise scríofa/deimhniú ar fáil don Údarás Pleanála ag deimhniú go 
bhfuil an tanc séarachais/an córas cóireála dramhuisce suiteáilte de réir 
théarmaí agus choinníollacha a bhain le deonú an cheada pleanála.’ 

RH-O-6: Leasaíodh téacs Eang 3 le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí iomchuí. 

RH-P-1: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘an Plean Bainistíochta Abhantraí iomchuí. 

Forbairt saoráidí 
turasóireachta agus caithimh 
aimsire 

E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’ 

E-P-21: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go gcinnteoidh gach iarratas ar 
thionscadail fuinnimh in-athnuaite go ndéanfar mionsonraí faoin nasc eangaí 
beartaithe agus gach bonneagar gaolmhar a bhreithniú sa Ráiteas Tionchair 
Timpeallachta (RTT) agus sa Ráiteas Tionchar Natura de réir mar is gá.’ 

TOU-O-17: Cuireadh isteach Cuspóir Nua: 

‘Tacú le forbairt na turasóireachta agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire a 
bhainfidh leas as acmhainneacht na n-aibhneacha i gContae Dhún na nGall 
agus sa réigiún lena n-áirítear an Fhinn agus an Feabhal faoi réir breithniú a 
dhéanamh ar chúrsaí comhshaoil lena n-áirítear an Treoir maidir le Gnáthóga.’ 

CCG-P-4: Leasaíodh an téacs i mír (k) le go léifear mar a leanas é: 

‘Ní chuireann an fhorbairt cuspóirí an Phlean Bainistíochta Abhantraí ábhartha 

a ullmhaíodh de réir na Creat-Treorach Uisce i gcontúirt’. 

LK-ED-P-5: Leasaíodh téacs an bheartais chun léiriú a dhéanamh ar shuíomh 
in aice le habhainn agus ar ghaireacht ionchasach forbairtí do LCS, tríd an 
mhéid seo a leanas a chur leis: 

'agus Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a chomhlíonadh’. 

LK-OPP-P-4: Leasaíodh téacs an bheartais le go léifear mar a leanas é: 

‘Faoi réir cúrsaí timpeallachta agus taitneamhachta a breithníodh agus a 
bhaineann leis an mhéid thuas, lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den 
Treoir maidir le Gnáthóga’. 

LK-OPP-P-5:  Leasaíodh an téacs i mír (c) tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

'agus go gcomhlíontar Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

Bainistíocht Chósta WES-O-6: Cuireadh téacs leis an chéad eang den chuspóir: 
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‘Pleananna Bainistíochta Fo-Abhantraí don Diúilicín Péarla Fionnuisce, Cláir 
Laghdaithe Truaillithe Sliogéisc’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an dara heang den chuspóir: 

‘in aghaidh éilliú agus cailliúint ithreach’. 

WES-O-6: Cuireadh téacs leis an tríú heang den chuspóir: 

‘agus truailliú ó sholas’. 

WES-P-3: Cuireadh téacs leis an bheartas: 

‘agus forbairt a bhainistiú ionas nach gceadófar í ach amháin i gcás ina bhfuil 
acmhainneacht dhóthanach cóireála dramhuisce ann cheana féin nó ina 
dtiocfaidh sí chun bheith ar fáil laistigh de shaolré ceada pleanála’. 

WES-P-11: Leasaíodh an téacs le go léifear mar a leanas é: 

‘Cód Cleachtais EPA a shonrú’, agus 

‘cuirfear fianaise scríofa/deimhniú ar fáil don Údarás Pleanála ag deimhniú go 
bhfuil an tanc séarachais/an córas cóireála dramhuisce suiteáilte de réir 
théarmaí agus choinníollacha a bhain le deonú an cheada pleanála.’ 

MRCM-O-2: Leasaíodh an téacs sa chéad eang le go léifear mar a leanas é: 

‘Sláine Éiceolaíochta, gnáthóga cáilithe agus speicis cháilithe láithreáin Natura 

2000 a chosaint trí Mheasúnacht Chuí ar na tograí forbartha’. 

LK-OPP-P-4: Leasaíodh téacs an bheartais le go léifear mar a leanas é: 

‘Faoi réir cúrsaí timpeallachta agus taitneamhachta a breithníodh agus a 
bhaineann leis an mhéid thuas, lena n-áirítear comhlíonadh Airteagal 6 den 
Treoir maidir le Gnáthóga’. 

LK-OPP-P-5:  Leasaíodh an téacs i mír (c) tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

'agus go gcomhlíontar Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga’. 

BC-ED-P-8: Leasaíodh téacs an bheartais tríd an mhéid seo a leanas a chur 
leis: 

'agus ní mór Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a chomhlíonadh’. 

Bainistíocht Dramhaíola Ní gá aon bheartais bhreise, aon chuspóirí breise ná aon tagairt bhreise ó 
tharla go bhfuil maolú ann ar fud Dhréachtphlean Forbartha an Chontae. 

Ithreacha E-P-20: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go mbeidh aird ag gach togra maidir le 
forbairt in-athnuaite ar éifeacht charnach na forbartha ar an chomhshaol nuair 
a dhéantar iad a bhreithniú i dteannta forbairtí ceadaithe atá san limistéar 
cheana.’ 

E-P-21: Cuireadh isteach Beartas Nua: 

‘Is beartas de chuid na Comhairle é go gcinnteoidh gach iarratas ar 
thionscadail fuinnimh in-athnuaite go ndéanfar mionsonraí faoin nasc eangaí 
beartaithe agus gach bonneagar gaolmhar a bhreithniú sa Ráiteas Tionchair 
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Timpeallachta (RTT) agus sa Ráiteas Tionchar Natura de réir mar is gá.’ 

TOU-O-17: Cuireadh isteach Cuspóir Nua: 

‘Tacú le forbairt na turasóireachta agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire a 
bhainfidh leas as acmhainneacht na n-aibhneacha i gContae Dhún na nGall 
agus sa réigiún lena n-áirítear an Fhinn agus an Feabhal faoi réir breithniú a 
dhéanamh ar chúrsaí comhshaoil lena n-áirítear an Treoir maidir le Gnáthóga.’ 

Forbairtí maidir le Fostaíocht 
agus Fiontraíocht 

Ní gá aon bheartais bhreise, aon chuspóirí breise ná aon tagairt bhreise ó 
tharla go bhfuil maolú ann ar fud Dhréachtphlean Forbartha an Chontae. 
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5 MONATÓIREACHT 

5.1 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 Phlean Forbartha an Chontae. 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 Phlean Forbartha an 

Chontae 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 33 den Tuarascáil Timpeallachta, taispeántar na táscairí agus na spriocanna a 
roghnaíodh maidir le monatóireacht a dhéanamh ar an Phlean. 

5.2 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. 

5.3 Tuairisciú 

Déanfar réamhthuarascáil measúnaithe monatóireachta ar na héifeachtaí a ghabhann le cur i 
bhfeidhm Phlean Forbartha an Chontae a ullmhú i gcomhthráth le tuarascáil an Bhainisteora do na 

Comhaltaí Tofa maidir leis an dul chun cinn atá déanta i ndáil le cuspóirí an Phlean a bhaint amach, ar 
tuarascáil í atá le tabhairt laistigh de dhá bhliain tar éis an Plean a dhéanamh.  Déanfar athbhreithniú 

ar tháscairí agus ar spriocanna le linn an réamhthuarascáil measúnaithe monatóireachta a bheith á 

hullmhú. 

Tá gá le monatóireacht ar chur i bhfeidhm an Phlean le go bhféadfar breithniú cuí a dhéanamh ar na 

héifeachtaí a ghabhann le cur i bhfeidhm an phlean agus aird a tharraingt ar réimsí a bhfuil gá le 
hathmheasúnú agus/nó le hathbhreithniú ina leith.  Chomh maith leis sin, bunaíonn monatóireacht 

bunlíne ar dá réir a dhéanfar na hAthbhreithnithe reachtúil 2 bhliana agus 4 bliana.  Is é a bheidh i 
gcuid den mhonatóireacht sin ná monatóireacht nach mór í a dhéanamh mar chuid den phróiseas 

MST agus beidh sí bunaithe ar na Cuspóirí Timpeallachta, ar na Spriocanna agus ar na Táscairí atá 

leagtha amach i gcuid 8.2 den Tuarascáil Timpeallachta agus atá le fáil i dTábla 5.1 thíos agus 
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déantar na tairseacha ar dá réir a bhreithneofar gníomh ceartúcháin sanaitheanta faoin cheannteideal 
“Spriocanna”. 

Rinneadh an obair ar na héifeachtaí suntasacha dochracha a ghabhann le cur i bhfeidhm Phlean 

Forbartha Chontae Dhún na nGall 2012-2018, i gcomparáid le creat monatóireachta MST, a chur i gcrích 
i rith thréimhse an Phlean agus, sa mheasúnacht achomair seo a leanas i dTábla 5.2, leagtar amach an 

fheidhmíocht i dtaca leis an táscaire comhchodach agus i dtaca leis an sprioc ghaolmhar.
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Tábla 5.1:  Monatóireacht Timpeallachta ar Phlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2012-2018 

Sprioc  Bunlíne  Measúnacht Táscairí i leith na sprice   
Measúnacht thar Thréimhse 
an Phlean   

100% de dhobharlaigh le 
stádas ‘maith’ nó níos airde a 

bhaint amach 

 

 

64% (2009)  56%  (2015) Líon na n-iarratas ar chead pleanála a 
deonaíodh thar raon ainmniúchán 

timpeallachta 

667 (Iúil 2012 – Márta 2016)  

Líon na bhfoirgneamh nua a thagann faoi réim 
raon ainmniúchán timpeallachta  

240 (Iúil 2012 – Márta 2016) 

% de dhobharlaigh shnámha a bhain rátáil 
cáilíochta fhoriomlán 'sármhaith' amach 

86% (2012-2015) 

% d'uiscí sliogéisc a bhain aicmiú 'Aicme A' 
amach 

20% (2015/16) nó laghdú 12% thar 
thréimhse an phlean  

An líon iomlán daoine den daonra ar chuir 

easnaimh thromchúiseacha sna soláthairtí 
uisce poiblí isteach orthu 

0% (2016) nó laghdú 2% thar 

thréimhse an phlean 

% de ghléasraí cóireála dramhuisce nach 
bhfuil comhlíontach  

63% (2015) nó laghdú 17% thar 
thréimhse an phlean  

Ualach Dramhuisce Comhiomlán (PE) mar % 
de Thoilleadh Deartha an Ghléasra Chóireála 
(PE) 

230% (2015) nó laghdú 13% thar 
thréimhse an phlean 

An Méid Uisce Gan Tásc (UFW) 
a laghdú go 38% 

40% (2012)  41% (2015)  Le deimhniú Le deimhniú 

% de na Ceantair Bheaga (SA-
anna) a thagann faoi Bhandaí 
‘Faoi Mhíbhuntáiste’ nó ‘Faoi 
An-Mhíbhuntáiste’ i gcomórtas 
leis an % don Stát 

 

31% i nDún na nGall 
(2011)  

 

 

15% sa Stát (2011) 

 

Níl sonraí ar fáil 
go fóill (2016) 

Athrú daonra de réir Sraithe Níl sonraí ar fáil do 2016 go fóill  

Difríocht maidir le teaghaisí nua a tógadh i 
ngach sraith i gcomparáid le sprioc na 
croístraitéise 

Sraith 1 Easnamh 483 

Sraith 2 Easnamh 323  

Sraith 3 Easnamh 179  

Sraith 4 Easnamh 33  

Sraith 5 Easnamh 1048 

Tithe Folmha agus Tithe Tréigthe 

 

8641 fhoirgneamh, idir fholamh agus 
thréigthe, sa bhliain 2016 Méadú 304  
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Sprioc  Bunlíne  Measúnacht Táscairí i leith na sprice   
Measúnacht thar Thréimhse 
an Phlean   

% de Dhaoine ag tuairisciú 
Sláinte 'Maith' nó 'An-Mhaith' i 
gcomhréir leis an % don Stáit 

 

 

90% i nDún na nGall 
(2011)  

 

88% sa Stát (2011) 

 

Níl sonraí ar fáil 
do 2016 go fóill 

% den daonra ag taisteal chun na hoibre agus 
modhanna iompair glasa (ag siúl nó ar rothar) 
á n-úsáid acu  

Níl sonraí ar fáil do 2016 go fóill 

% de na leanaí 18 mbliana d'aois agus níos 
óige ag taisteal chun na scoile agus modhanna 

iompair glasa (ag siúl nó ar rothar) á n-úsáid 
acu 

Níl sonraí ar fáil do 2016 go fóill 

 

 

% de na leanaí 19 mbliana d'aois agus níos 
sine ag taisteal chun na scoile agus modhanna 
iompair glasa (ag siúl nó ar rothar) á n-úsáid 
acu 

Níl sonraí ar fáil do 2016 go fóill 

% de charranna a thagann faoi Bhanda 
Astaíochta (A)  

42%  Méadú 7, 358 gcarr nó méadú 
13% 

% de cheantair thíreolaíocha laistigh den 
chontae atá aicmithe mar cheantair 

neamhthruaillithe nó mar cheantar saor ó 
bhruscar  

5% (2015) laghdú 6%  

100% maidir le Cothabháil 
Cineálacha Éagsúla Ithreach, i 
dtaca le Comhdhéanamh de, 
de réir Ceantair sa Chontae 

 

Bunlíne maidir le 
cineálacha ithreach, i dtaca 
le comhdhéanamh de, don 
tréimhse 2007 - 2013 

Ní bheidh sonraí 
faoi chineálacha 
ithreach, i dtaca 
le 
comhdhéanamh 
de, ar fáil go dtí 
an bliain 2021    

Líon na Láithreán Oidhreachta Geolaíochta 
Éireannach i gContae Dhún na nGall  

Tairiseach   114 (2012) &  
114(2016)  

Tonaí dramhaíola tí a seoladh lena n-
athchúrsáil (colbha an chosáin agus ionaid fág 
anseo)  

11,311 tona (2012)  

Tonaí dramhaíola tí a seoladh chuig líonadh 
talaimh   

10,181 (2012)  

Líon reatha Gradam Trá agus 
Cósta a choimeád  

40 (2012) 38 (2016)  

Líon na dTránna Ainmnithe  19 (2012)   19 (2016)  

Líon na nGradam ‘Cósta Glas’  7  (2012)  6   (2016)  

Líon na dTránna ‘Bratach Ghorm’   14 (2012) 13 (2016)  

Stádas Cháilíocht an Aeir 
'Maith’ a choimeád i 
gCriosanna C & D 

 

Maith (2012)  Maith (2016)  

Líon na n-eallaí i gContae Dhún na nGall  
Laghdú 3% ar líon na nEallaí 191,000 
(2012) 186,000 (2015)  

Líon Iomlán kW Leictreachais a táirgeadh ó 
Fheirmeacha Gaoithe sa Chontae  

Méadú 6% 281,630 (2011) 298,730 
(2015)  

% de na Teaghlaigh ag a bhfuil Breoslaí Glasa  

 
1.5% de na Teaghlaigh (2011)  



Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2024  Ráiteas MST - Meitheamh 2018  

58 

Sprioc  Bunlíne Measúnacht Táscairí i leith na sprice   Measúnacht thar Thréimhse an 
Phlean   

% de na Teaghlaigh ag a 
bhfuil nasc le seirbhísí i 
gcomhréir leis an % don Stát 
níos fear ná an % sin 

 

Táthar chun Táblúchán 
Speisialta a iarraidh ar an 
Phríomh-Oifig Staidrimh 
roimh ghlacadh an Phlean. 

Le deimhniú  % de na Teaghlaigh ag a bhfuil Nasc le hUisce 
Poiblí  

77% i nDún na nGall & 76% sa Stát 
(2011) 

% de na Teaghlaigh ag a bhfuil nasc le Córas 
Cóireála Dramhuisce 

40% i nDún na nGall & 66% sa Stát 
(2011)  

% de na Teaghlaigh a bhfuil an tIdirlíon acu  65% i nDún na nGall & 74% sa Stát 
(2011) 

% de na Teaghlaigh a bhfuil teacht acu ar PC 
(ríomhaire pearsanta)  

66% i nDún na nGall & 73% sa Stát 
(2011) 

% de na Grúpaí Pobail atá laistigh d’achar 5km 
ó Shaoráidí Pobail  

88% i nDún na nGall (2015) 

Gan athrú nó laghdú san achar 
(ha) ina dtarlaíonn tuilte mar 
gheall ar mhinicíocht 
stoirmeacha 

60 km cearnach laistigh de 
chrios tuilte cósta (tuile 
nach dtarlaíonn ach uair 
amháin gach 200 bliain) sa 

bhliain 2016 

Le deimhniú  Líon na n-iarratas pleanála a ceadaíodh i 
gcriosanna tuilte (tuile nach dtarlaíonn ach uair 
amháin gach 200 bliain)  

Ceadaíodh 87 thar thréimhse an 
phlean  

Líon na n-iarratas pleanála ar diúltaíodh dóibh i 
gcriosanna tuilte (tuile nach dtarlaíonn ach uair 
amháin gach 200 bliain) 

Diúltaíodh do 7 thar thréimhse an 
phlean  

Taifead na nDéanmhas 
Cosanta (RPS) a mhéadú go 
dtí 100% den Fhardal 
Náisiúnta Oidhreachta 
Ailtireachta (NIAH) 

100% den oidhreacht 
seandálaíochta reatha a 
choimeád 

2,677 (mar atá leagtha 
amach do Dhún na nGall 
san Fhardal Náisiúnta 
Oidhreachta Ailtireachta, 
2016)  

3,129 (mar atá leagtha 
amach do Dhún na nGall i 
dTaifead na Láithreán & na 
Séadchomharthaí, 2016) 

14% i láthair na 
huaire  

100% i láthair na 
huaire  

% de dhéanmhais NIAH ar an RPS (atá á 
gcosaint ag Comhairle Contae Dhún na nGall, 
mar atá sainaitheanta in NIAH i nDún na nGall )  

14% nó 377 ndéanmhas chosanta  
(2016)   

Líon na láithreán agus na 
séadchomharthaí seandálaíochta i dTaifead 
na Láithreán & na Séadchomharthaí (SMR) i 

nDún na nGall  

Gan athrú ón tréimhse 2012 – 2016 
(3,129) 

Tírdhreach uathúil Dhún na 
nGall a chosaint & a chaomhnú  

LCA a fhorbairt agus a 
ghlacadh 

LCA a chur i bhfeidhm 
laistigh de Phlean 
Forbartha Chontae Dhún 
na nGall 2012-2018 
Forbairt mhíchuí laistigh de 

EHSA-anna a thoirmeasc   

Déanta 

 

Níor baineadh 
an sprioc amach 

5 

1 LCA a ghlacadh  Forbraíodh agus glacadh LCA 
cuimsitheach (2016)  

1 LCA a chur i bhfeidhm  Níor cuireadh i bhfeidhm i rith 
thréimhse an phlean 

Líon na bhforbairtí ar deonaíodh cead pleanála 
a measadh a bheith míchuí in EHSA-anna.  

5  
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Leagadh amach na bearta seo a leanas mar chuid den MST chun monatóireacht a dhéanamh ar na 
héifeachtaí suntasacha timpeallachta a ghabhann le cur i bhfeidhm an phlean agus ar aon bhearna a 

sainaithníodh sa Tuarascáil Timpeallachta chun cabhrú le saincheisteanna a gcaithfear aghaidh a 

thabhairt orthu nó a eascraíonn le linn shaolré an Phlean a shainaithint.  Beidh monatóireacht bunaithe 
ar na cuspóirí, ar na spriocanna agus ar na táscairí atá leagtha amach thíos. 

Tábla 5.2: Cuspóirí, Táscairí agus Spriocanna maidir le Cosaint Timpeallachta 

Bithéagsúlacht, Fauna agus Flora 

Cuspóirí Timpeallachta Táscairí Spriocanna 

BIO1: Comhlíonadh na Treorach 
maidir le Gnáthóga a chinntiú trí 
gach láithreán Natura 2000 agus 
gnáthóga speiceas (Limistéir 
Chaomhantais Speisialta (LCS-anna) 
agus Limistéir faoi Chosaint 
Speisialta (LfCS-anna)) sa Chontae, 
agus laistigh d’achar maolánach 
15km thart orthu, lena n-áirítear 
naisc thrasteorann, nó crios 
tionchair níos leithne i gcás ina 
meastar go bhféadfadh tionchar 
ionchasach tarlú, lena n-áirítear 
dobharcheantair Dhiúilicíní Péarla 
Fionnuisce, a chosaint. 

Líon agus nádúr na bhforbairtí a 
cheadaítear sa láithreán Natura 
2000 nó laistigh den Achar 
Maolánach 15km a bhaineann 
leis an láithreán. 

 

 

 

 

 

Stádas caomhnaithe fabhrach i leith 
Leasanna Cáilitheacha na láithreán 
Natura 2000 go léir a chothabháil. 

 

Rialú a dhéanamh ar fhorbairt 
mhíchuí i láithreáin Natura 2000, 
agus laistigh den Achar Maolánach 
15km a bhaineann leo, nó ar 
fhorbairt ar dóigh di tionchar a 
bheith aici ar Leasanna Cáilitheacha 
na láithreán Natura 2000. 

BIO2: Éagsúlacht na ngnáthóg agus 
na speiceas cosanta, agus 
bainistíocht inbhuanaithe na 
limistéar sin sa chontae agus 
laistigh d’achar maolánach 15km  
thart orthu, lena n-áirítear naisc 
thrasteorann, nó crios tionchair níos 
leithne i gcás ina meastar go 
bhféadfadh tionchar ionchasach 
tarlú, a chaomhnú agus a fheabhsú. 

 

Stádas caomhnaithe na 
ngnáthóg agus na speiceas, de 
réir mar a thuairiscíonn an 
tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta 
agus Fiadhúlra. 

 

 

 

 

 

Stádas caomhnaithe fabhrach i leith 
na ngnáthóg speiceas agus na 
láithreán Natura 2000 go léir a 
chothabháil. 

 

Comhlíonadh Phleananna 
Dobharcheantair maidir leis an 
Diúilicín Péarla Fionnuisce. 

 

An Plean Bainistíochta Abhantraí 
iomchuí (RBMP) a chomhlíonadh.  

BIO3: An timpeallacht mhara 
laistigh den Chontae agus laistigh 
d’achar maolánach 15km thart 
uirthi, lena n-áirítear naisc 
thrasteorann, nó crios tionchair níos 
leithne i gcás ina meastar go 
bhféadfadh tionchar ionchasach 
tarlú, a chosaint agus straitéisí 
comhtháite bainistithe criosanna 
cósta a chur chun cinn 

Cáilíocht na Limistéar 
Saothraithe Sliogéisc de réir mar 
a thuairiscíonn DEHLG. 

 

Líon na dTránna ‘Bratach 
Ghorm’. 

 

 

 

Na Cláir Laghdaithe Truaillithe le 
haghaidh Uiscí Sliogéisc a chur san 
áireamh. 

 

 

 

 

 

BIO4: Macra-conairí agus limistéir 
ina bhfuil gnáthóga tadhlacha 
laistigh den Chontae agus laistigh 
d’achar maolánach 15km thart 
orthu, lena n-áirítear naisc 
thrasteorann, nó crios tionchair níos 
leithne i gcás ina meastar go 
bhféadfadh tionchar ionchasach 
tarlú, a chosaint. 

Fad fálta sceach agus bruach 
abhann. 

 

 

 

 

Fálta sceach tadhlacha, limistéir 
phlandaithe agus uiscebhealaí agus 
a ngnáthóga gaolmhara a 
chothabháil. 
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Daonra 

Cuspóirí Timpeallachta Táscairí Spriocanna 

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

 

Fostaíocht a sholáthar. 

Seirbhísí a sholáthar. 

Taitneamhachtaí a sholáthar. 

 

Deiseanna fostaíochta a mhéadú. 

Seirbhísí a mhéadú agus a fheabhsú. 

Taitneamhachtaí a mhéadú agus a 
fheabhsú. 

 

POP2: Patrúin taistil níos 

inbhuanaithe a éascú 

Modhanna taistil inbhuanaithe a 

sholáthar. 

Taisteal inbhuanaithe sa Chontae a 
mhéadú agus a fheabhsú. 

 

Sláinte an Duine 

Cuspóirí Timpeallachta Táscairí Spriocanna 

HH1: Torann, creathadh agus 
astaíochtaí ó thrácht, ó phróisis 
tionsclaíochta agus ó thionscail 
eastóscacha a íoslaghdú 

Teagmhais spásúla 
chomhchruinnithe maidir le 
meath ar shláinte an duine (EPA, 
Tuairiscí Áitiúla) 

Gan aon teagmhas spásúil ag tarlú 

Ithir (lena n-áirítear mianraí) 

Cuspóirí Timpeallachta Táscairí Spriocanna 

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

Tionscadal Náisiúnta Mapála 
Ithreacha EPA / Teagasc 

Caomhnú na hithreach. 

SL2: Láithreáin gheolaíochta a 
chosaint agus a chothabháil. 

Líon agus achar na láithreán 
oidhreachta geolaíochta mar atá 
mapáilte ag Suirbhéireacht 
Gheolaíochta na hÉireann (GSI) 

Líon na láithreán oidhreachta geolaíochta 
sa chontae a choimeád agus gach beart 
a dhéanamh is gá chun na láithreáin sin 
a fheabhsú agus a chur chun cinn.   

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

Suíomh agus achar na láithreán 
athfhorbraíochta atá forbartha, 
agus ceadaithe lena bhforbairt, 
thar thréimhse an phlean. 

A oiread láithreán athfhorbraíochta agus 
is cuí agus is féidir a fhorbairt. 

SL4: An méid dramhaíola chuig 
líonadh talaimh a íoslaghdú. 

Méid agus cineál na dramhaíola 
chuig líonadh talaimh agus 
suíomh an líonta talaimh. 

An méid dramhaíola chuig líonadh 
talaimh a laghdú. 

Uisce 

Cuspóirí Timpeallachta Táscairí Spriocanna 

WR1: Stádas na n-éiceachóras 
uisceach agus, maidir lena 
riachtanais uisce, stádas 
éiceachóras talaimh agus 
bogach a bhraitheann go 
díreach ar na héiceachórais 
uisceacha a chosaint agus a 
fheabhsú i gcomhréir leis an 
Phlean Bainistíochta Abhantraí 
iomchuí.  

 

Torthaí na monatóireachta ar 
cháilíocht an uisce a fhaightear 
ón EPA agus ó Shaotharlann an 
Chontae, maidir leis an mhéid 

seo a leanas: 

 Stádas éiceolaíoch agus 
ceimiceach an uisce 
dromchla 

 Stádas na nUiscí 
Inbhearacha agus Cósta 

Limistéir atá sainaitheanta sa BRMP 
iomchuí agus a bhaineann stádas 'maith’ 
amach de réir chuspóirí an RMBP a 
chosaint agus a athbhunú. 
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WR2: Cáilíocht uisce dromchla 
agus uisce óil a chosaint mar 
fhoinsí uisce óil, mar 
shócmhainní taitneamhachta 
agus áineasa, agus chun 
críocha éiceachóras. 

 

 

 

 

 

 

 

Torthaí na monatóireachta ar 
cháilíocht an uisce a fhaightear 
ón EPA agus ó Shaotharlann an 
Chontae, maidir leis an mhéid 
seo a leanas: 

 Cáilíocht Uisce Snámha 

 Cáilíocht Screamhuisce 

 Cáilíocht Uisce Óil 

 

 

Líon na Soláthairtí Uisce Poiblí ar 
liosta Gníomhaíochta feabhais an 
EPA. 

 

Sonraí EPA faoi 'Sceitheadh 
Dramhuisce Uirbigh' i gcoibhéisí 
daonra na hÉireann is mó ná 
500 duine don tréimhse 2010-
2011. 

 

Ceirtleáin níos mó ná 500 sa 
Chontae gan Cóireáil 
Thánaisteach. 

 

Céatadán de na ceadúnais sceite 
a cheadaigh an EPA agus atá 
comhlíontach. 

 

Feabhas ar an leibhéal comhlíontachta i 
ndáil le caighdeáin cháilíochta uisce óil  
agus leibhéal os cionn an mheánráta 
comhlíontachta náisiúnta a bhaint 
amach.  

 

Gléasraí cóireála tánaistí a choimisiúnú i 
limistéir a bhfuil acmhainn íseal 
asamhlaithe dramhuisce iontu nó ina 
bhfuil an chóireáil phríomhúil 
leordhóthanach. 

 

 

 

 

 

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

Léamha ó mhéadair uisce.  Caomhnú Uisce a Fheabhsú 

WR4: Sceitheadh substaintí 
truaillithe san uisce a laghdú 

de réir a chéile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torthaí na monatóireachta ar 
cháilíocht an uisce a fhaightear 
ón EPA agus ó Shaotharlann an 
Chontae, maidir leis an mhéid 
seo a leanas: 

 Stádas éiceolaíoch agus 
ceimiceach an uisce 
dromchla 

 Stádas na nUiscí 
Inbhearacha agus Cósta 

 Cáilíocht Uisce Snámha 

 Cáilíocht Screamhuisce 

 Cáilíocht Uisce Óil 

 

 

 

Limistéir atá sainaitheanta sa BRMP 
iomchuí agus a bhaineann stádas 'maith’ 
amach de réir chuspóirí an RMBP 
iomchuí a chosaint agus a athbhunú. 

 

Feabhas ar an leibhéal comhlíontachta i 
ndáil le caighdeáin cháilíochta uisce óil 
agus leibhéal os cionn an mheánráta 
comhlíontachta náisiúnta a bhaint 
amach. 

 

Gléasraí cóireála tánaistí a choimisiúnú i 
limistéir a bhfuil acmhainn íseal 
asamhlaithe dramhuisce iontu nó ina 
bhfuil an chóireáil phríomhúil 
leordhóthanach. 

WR5: Bainistiú a dhéanamh ar 
an bhaol tuilte cósta, inbhir 
agus aibhneach. 

 

Bainistiú a dhéanamh ar bhaol 
triomaigh. 

Líon na bhforbairtí tithíochta a 
cheadaítear ar thuilemhánna nó 
ar thailte ar dóigh go dtarlóidh 
tuile orthu. 

 

Feabhsú ar bhainistíocht baol tuilte i 
gceantair a dtarlaíonn tuiliú iontu go 
minc. 

 

Teagmhais ina dtarlaíonn damáiste do 
mhaoin de bharr tuilte a laghdú. 
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An Acmhainn Chósta/Mhuirí 

Cuspóirí Timpeallachta Táscairí Spriocanna 

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

 

CM2: Uiscí Ainmnithe Sliogéisc 
a Chosaint. 

 

An acmhainn chósta a chaomhnú agus a 
fheabhsú mar acmhainn agus mar 
thaitneamhacht timpeallachta. 

 

 

Cúrsaí Aeir/Aeráide 

Cuspóirí Timpeallachta Táscairí Spriocanna 

AC1: Tacú leis an Straitéis 
Náisiúnta Aeráide 2007-2012 a 
chur i bhfeidhm 

 

AC2:      Gach cineál truaillithe 
aeir a laghdú. 

 

Leibhéal náisiúnta na n-
astaíochtaí carbóin. 

 

Torthaí áitiúla maidir le 
monatóireacht ar chaighdeán an 
aeir. 

Laghdú 20% ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa ar leibhéil 1990 faoin bhliain 2020. 

 

Straitéisí maidir le hAthrú Aeráide a chur 
i gcrích go hiomlán agus Straitéisí 
Contae maidir le hAthrú Aeráide a ullmhú 

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. 

 

Torthaí I-Plean maidir leis an 

líon forbairtí a cheadaítear agus 
lena ngabhann fuinnimh in-
athnuaite. 

Meánshreabhadh laethúil 
mótarfheithiclí. 

 

Céatadán taistil de réir modha. 

 

Infheistíocht in iompar poiblí. 

Trácht ar bhóithre a laghdú i gcomhréir 

le Taisteal Níos Cliste, Todhchaí an 
Iompair Inbhuanaithe. 

 

Infheistíocht mhéadaithe i gconairí 
rothaíochta agus i gcosáin. 

 

Moltaí OREDP maidir le forbairtí fuinnimh 
ghaoithe amach ón chósta a bhreithniú. 

 

Sócmhainní Ábhartha 

Cuspóirí Timpeallachta Táscairí Spriocanna 

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. 

 

Infhaighteacht agus cáilíocht an 
bhonneagair phobal-bhunaithe, 
agus na seirbhísí agus na 
saoráidí pobal-bhunaithe, agus 
stádas na n-acmhainní 
timpeallachta. 

 

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

lena bhforbairt 

 

Líon na bhforbairtí a bhaineann 
leis an phobal ar láithreáin 
leochaileacha chósta / láithreáin 
ina dtarlaíonn tuiliú go minic. 

 

 

Feabhsú ar bhainistíocht baol tuilte i 
gceantair a dtarlaíonn tuiliú iontu go 
minc. 

 

Teagmhais ina dtarlaíonn damáiste do 
mhaoin de bharr tuilte a laghdú. 
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Oidhreacht Chultúrtha 

Cuspóirí Timpeallachta Táscairí Spriocanna 

CH1: Cosaint agus caomhnú na 
hoidhreachta cultúrtha, 

lena n-áirítear oidhreacht 
ailtireachta agus oidhreacht 
seandálaíochta, a chur chun 
cinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líon na ndéanmhas ar Thaifead 
na nDéanmhas Cosanta, i ndáil 
le Moltaí Aireachta a éiríonn as 
fardal contae NIAH. 

 

Líon na ACA-anna 

 

Líon na Séadchomharthaí ar 
Thaifead na nDéanmhas Cosanta 
agus ceantair lena ngabhann 
acmhainn seandálaíochta agus a 
bhfuil taifead déanta orthu nó 
atá faoi réir iniúchta mar 
thoradh ar fhorbairt.  

 

Líon na ndéanmhas cosanta nó 
na séadchomharthaí 
seandálaíochta a bhfuil damáiste 
déanta dóibh mar gheall ar 
fhorbairt. 

Cur le líon na ndéanmhas cosanta i 
gcomhréir le moltaí aireachta a éiríonn 
as suirbhéireachtaí NIAH. 

 

Cur le líon agus raon na ACA-anna sa 
Chontae chun tírdhreacha diméine agus 
bailedhreacha araon a chaomhnú. 

 

Líon na ngnéithe seandálaíochta a 
thaifeadtar agus a chosnaítear a 
chothabháil agus a mhéadú. 

 

Gan damáiste a dhéanamh do 
dhéanmhais nó do shéadchomharthaí 
mar thoradh ar fhorbairt. 

Tírdhreach 

Cuspóirí Timpeallachta Táscairí Spriocanna 

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. 

 

Limistéar tírdhreacha a bheith 
ainmnithe mar limistéar atá 
laistigh de Limistéir Ardscéimhe 
go hÁirithe. 

 

Measúnacht ar Nádúr an 
Tírdhreacha a ullmhú. 

Tírdhreacha ardscéimhe ar mó a luach sa 
Chontae a chaomhnú agus a fheabhsú. 

 

Breithmheas Oidhreachta Cuí agus 
Measúnacht Acmhainneachta 
Tírdhreacha chun eolas a chur ar fáil le 

haghaidh aon fhorbairt amach anseo ar 
ardtailte, ar chonairí uiscebhealaí, ar 
dhiméinte agus ar thírdhreacha cósta. 

 



 

 



 

 

 


