
   

 

 

 

  FÓGRA FOIRCEANTA 

 

Tugann an tAire Stáit sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta a bhfuil freagracht 

speisialta aige maidir le Pleanáíl agus Rialtas Áitiúil (“an tAire”), fógra leis seo go ndearna sé 

cinntiúchán ar iarratas dar dáta 18 Aibreán 2019 ar cheadúnas faoi Alt 3 den Acht Imeall Trágha, 

1933 (Leasú), a rinne Energia Renewables ROI Limited (“an tIarratasóir) maidir le hiniúchadh 

láithreáin a bhaineann le feirm ghaoithe féideartha taobh ó dheas de Cheann Heilbhic, Contae Phort 

Láirge   (Uimhir Thagartha: FS006982). 

 

CINNTIÚCHÁN 

 

Tá cinntiúchán déanta ag an Aire de bhun fhorálacha an Achta Imeall Trágha, 1933 (Leasú) 

Ceadúnas Úrthrá a dheonú don Iarratasóir maidir leis an bhforbairt a bhfuil cur síos déanta uirthi 

san iarratas, faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha amach sa Cheadúnas Úrthrá, agus tá a shéala 

curtha aige air. 

 

NA PRÍOMHCHÚISEANNA AGUS NA PRÍOMHBHREITHNIÚCHÁIN 

 

Bhí aird ag an Aire ar na ceisteanna seo a leanas nuair a bhí cinntiúchán á dhéanamh ar an iarratas 

ar Cheadúnas Urthrá:  

 

 an t-iarratas ar an gCeadúnas Úrthrá mar aon leis an ábhar bainteach; 

 na haighneachtaí a fuarthas ó chomhlachtaí forordaithe agus freagairtí an iarratasóra; 

 na haighneachtaí a fuarthas le linn an chomhairliúcháin phoiblí agus freagairtí an iarratasóra; 

 na coinníollacha toilithe ata le cur leis an gCeadúnas Úrthrá, má dheontar é; agus 

 cineál agus sprioc an togra; 

 tuarascálacha an chomhairleora comhshaoil neamhspleách ; 

 an t-iarratas an chomhairleora ar bhreis faisnéise agus freagraí an Iarratasóra; 

 an scagthástáil ar mheasúnú cuí i dtaobh na bhforbairtí molta, faoin dlí sa bhaile agus dlí an 

AE, lena n-áirítear Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga), agus na 

cinntí agus na moltaí a tháinig as an measúnacht sin; 

 an scagthástáil ar mheasúnacht tionchair i dtaobh na bhforbairtí molta, faoin dlí na tíre agus 

dlí an AE, lena n-áirítear an Treoir um Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta (MTT), agus 

na cinntí agus na moltaí a tháinig as an measúnacht sin; 

 an measúnacht timpeallachta déanta ar na hoibreacha molta ag an gCoiste Grinnfhiosrúcháin 

um Cheadúnas Muirí (Marine Licence Vetting Committee, an MLVC) faoin dlí na tíre agus 

dlí an AE, lena n-áirítear an Treoir MTT agus na Treoracha maidir le hÉin agus Gnáthóga, 

agus na cinntí agus na moltaí a tháinig as an measúnacht sin maidir leis seo; 

 comhairle ó Rannóg Timpeallachta Muirí agus Úrthrá de chuid na Roinne Tithíochta, 

Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. 

 

Agus aird ar an méid thuas, agus aird ar leith ar na coinníollacha toilithe a bhaineann leis an toiliú 

Úrthrá, agus tar éis comhaontú a dhéanamh le moladh an MLVC, tá an tAire sásta (i) nach n-

imreodh an fhorbairt a bheartaítear tionchar suntasach ar shláinte agus ar shábháilteacht daoine; (ii) 

nach mbeidh tionchar suntasach ag an tionscadal ina aonar nó in éineacht le pleananna nó 

tionscadail eile ar an muirthimpeallacht agus nach dócha go mbeidh tionchar suntasach aige ar aon 

láithreáin Eorpacha, agus gur féidir an baol go mbeidh éifeachtaí suntasacha dóchúla aige ar 

láithreáin Eorpacha a eisiamh ar bhonn fianaise oibiachtúil; agus (iii) go bhfuil sé le leas an phobail 

toiliú Úrthrá a dheonú nuair a thugtar aird ar nádúr an togra. 

 



   

Tá an fhaisnéis a leanas le fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 

Oidhreachta ag:  

https://www.gov.ie/en/foreshore-notice/2efc8-energia-application-for-site-investigation-licence-for-

windfarm-off-helvick-head 

 

(i) Fógra Cinnidh; 

(ii) Ceadúnas Úrthrá faoi mar a fhorghníomhaítear é idir na páirtithe agus na 

coinníollacha a ghabhann leis; 

(iii) Faomhadh an Aire chun Ceadúnas Úrthrá a dheonú; 

(iv) Tuarascáil an MLVC agus an Aguisín a ghabhann léi; 

(v) Tuarascáil Scagtha Measúnachta Cuí agus Cinntiúchán; 

(vi) Cinntiúchán Scagtha MTT; 

(vii) Eolas ar an bpróiseas rannpháirteachais phoiblí, lena n-áirítear cóipeanna de na 

haighneachtaí go léir a fuarthas agus freagairtí an iarratasóra ar na haighneachtaí sin; 

(viii) Aighneachtaí déanta ag comhlachtaí forordaithe agus freagairtí an iarratasóra ar na 

haighneachtaí sin; 

(ix) Iarratas ar Cheadúnas Úrthrá mar aon le hábhar tacaíochta. 

 

Is féidir an t-ábhar seo a scrúdú saor in aisce ag an oifig seo sa Roinn: 

 

An Rannóg Úrthrá 

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 

Bóthar an Bhaile Nua 

Loch Garman 

 

Teil: 1890 20 20 21 

Ríomhphost: foreshore@housing.gov.ie 

 

 

NÓS IMEACHTA ATHBHREITHNITHE 

 

Tá nós imeachta athbhreithnithe ar fáil os comhair na hArd-Chúirte inar féidir agóid a dhéanamh in 

aghaidh dhlíthiúlacht shubstainteach nó nós imeachta chinntiúchán an Aire. Rialaíonn Ordú 84 de 

Rialacha na nUaschúirteanna, 1986 (I.R. 15 de 1986) an nós imeachta athbhreithnithe. Caithfidh 

duine ar mian leis/léi tabhairt faoin nós imeachta athbhreithnithe (i) ráiteas foras; agus (ii) 

mionnscríbhinn deimhnithe a chomhdú i Lár-Oifig na hArd-Chúirte. Is gá, ansin, iarratas a ex parte 

dhéanamh ar chead chun iarratas a dhéanamh ar an Ard-Chúirt.  

 

 

Déanfar iarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach go pras agus i gcás 

ar bith laistigh de thrí mhí ón dáta a tháinig na forais a bhí leis an iarratas chun solais, mura bhfuil 

an Chúirt den tuairim, i measc rudaí eile, go bhfuil cúis mhaith agus leordhóthanach ann síneadh a 

chur leis an tréimhse ina ndéanfar an t-iarratas. Cuirtear tús leis an teorainn ama don athbhreithniú 

sin ó dháta foilsithe an Fhógra Cinntiúcháin seo in Iris Oifigiúíl, is é sin 28/09/2021. Is féidir 

faisnéis phraiticiúil ar an meicníocht athbhreithnithe a fháil ón mBord um Fhaisnéis do 

Shaoránaigh, Bunurlár, Teach Ché Sheoirse, Baile Átha Cliath 2. 

 
 

De bhun fhorálacha Alt 50B den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (curtha isteach ag an Acht 

um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2010), d’fhéadfadh na rialacha speiaialta maidir le costais dlí 

imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh bunaithe ar an Dlí Eorpach Comhshaoil a bheith i 

bhfeidhm do na himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh. Is í a an riail ghinearálta ná go n-

íocfaidh gach páirtí a chostais féin beag beann ar thoradh na n-imeachtaí athbhreithnithe 
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bhreithiúnaigh. Tá sé faoi rogha na hArd-Chúirte, áfach, costais a dhámhachtain i gcásanna áirithe. 

Tá téacs iomlán Alt 50B ar fáil ag: 

 

http://www.irishstatutebook.ie/2010/en/act/pub/0030/sec0033.html#sec33 agus 

http://www.irishstatutebook.ie/2011/en/act/pub/0020/sec0021.html#sec21 
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