
Fuinneamh 
Geoiteirmeach do 
Gheilleagar Ciorclach 
Dréacht-Ráiteas Beartais 

Arna ullmhú ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 
gov.ie/decc 



i 

 

Clár ábhair 

Brollach an Aire ..................................................................................................................... 1 

2 Fuinneamh Geoiteirmeach agus Gníomh Aeráide .......................................................... 4 

2.1 Geilleagar Ciorclach agus Fuinneamh Geoiteirmeach ................................................. 5 

2.2 Cosaint an Chomhshaoil agus Fuinneamh Geoiteirmeach ...................................... 6 

3 Cuspóir agus Scóip an pháipéir seo ............................................................................... 7 

4 Rannpháirtíocht leis an bpobal chun leas a bhaint as acmhainní geoiteirmeacha na 

hÉireann ............................................................................................................................... 9 

4.2 Grúpa Comhairleach um Fhuinneamh Geoiteirmeach ............................................ 9 

4.3 Acmhainní Faisnéise don phobal ............................................................................ 9 

4.4 Rochtain ar thalamh .............................................................................................. 10 

5 Míniú ar Fhuinneamh Geoiteirmeach ........................................................................... 11 

5.1 Acmhainní fuinnimh geoiteirmeacha .......................................................................... 12 

5.1.1 Córais gheoiteirmeacha ................................................................................. 14 

5.1.1.1 Córais lúb dúnta ...................................................................................... 15 

5.1.1.2 Córais lúb oscailte .................................................................................. 15 

5.1.1.3 Acmhainní geoiteirmeacha na hÉireann.................................................. 16 

5.2.1 Foirgnimh téimh / fuaraithe ......................................................................... 17 

5.2.1.1 Caidéil teasa foinse talún ........................................................................ 17 

5.2.1.2 Téamh ceantair ....................................................................................... 17 

5.2.2 Próisis thionsclaíocha ................................................................................. 18 

5.2.2.1 Triomú .................................................................................................... 18 

5.2.2.2 Fuarú tionsclaíoch .................................................................................. 18 

5.2.3 Talmhaíocht agus táirgeadh bia ..................................................................... 18 

5.2.4 Giniúint leictreachais ...................................................................................... 19 

5.2.5 Eastóscadh miotail / mianadóireacht sáile ..................................................... 19 

5.2.6 Áineas............................................................................................................ 20 



ii 

 

5.3 Seandálaíocht Tionscadal Geoiteirmeach ............................................................. 20 

5.4 Tionscadail agus Rialáil Geoiteirmeach ................................................................ 21 

5.5 Céimeanna agus Gníomhaíochtaí Tionscadal Geoiteirmeach ................................... 22 

6 Creat Rialála Imlíne do Fhuinneamh Geoiteirmeach .................................................... 24 

6.2 Úinéireacht ar Fhuinneamh Geoiteirmeach ........................................................... 26 

6.3 Údarás Rialála Geoiteirmeach .............................................................................. 26 

6.3.1 Ráthaíocht toirt teasa ..................................................................................... 26 

6.3.2 Ceanglais feidhmíochta léasa ........................................................................ 27 

6.3.3 Fad léasa ....................................................................................................... 28 

6.4 Tairseacha ............................................................................................................ 28 

6.5 Clárú ..................................................................................................................... 28 

6.6 Próiseas ceadúnaithe ........................................................................................... 28 

6.6.1 Ceadúnas Taiscéalaíochta Fuinnimh Geoiteirmeach (GEEL) ........................ 29 

6.6.2 Léas Gabhála Fuinnimh Geoiteirmeach (GECL) ............................................ 30 

6.6.3 Tuairisciú Sonraí ............................................................................................ 30 

6.6.4 Díchoimisiúnú Saoráidí .................................................................................. 31 

7 Sonraí, Bearnaí Eolais agus Réimsí Taighde ............................................................... 32 

8 Conclúid ....................................................................................................................... 33 

9 Tagairt ......................................................................................................................... 33 



1 

 

 Brollach an Aire 

Is foinse fuinnimh in-athnuaite slán, iontaofa, áitiúil é 

fuinneamh geoiteirmeach is féidir a úsáid chun foirgnimh a 

théamh agus a fhuarú agus chun leictreachas a ghiniúint. 

Ciallaíonn dul chun cinn sa teicneolaíocht, a cruthaíodh le 

deich mbliana anuas, gur féidir le fuinneamh geoiteirmeach 

ról suntasach a imirt inár n-aistriú chuig geilleagar ciorclach 

atá neodrach ó thaobh carbóin de. 

Tá áthas orm an Dréacht-Ráiteas Beartais seo ar 

Fhuinneamh Geoiteirmeach a fhoilsiú chun feasacht ar an bhfuinneamh in-athnuaite seo a 

ardú agus tuairimí an phobail agus príomhpháirtithe leasmhara mar ghrúpaí comhshaoil, 

geo-eolaithe agus innealtóirí, agus urraitheoirí agus oibreoirí ionchasacha tionscadal 

fuinnimh geoiteirmeach, a bhailiú go foirmiúil. 

Is céim thábhachtach é an Dréacht-Ráiteas Beartais seo chun aghaidh a thabhairt ar na 

bacainní ar fhorbairt fuinneamh geoiteirmeach in Éirinn agus ár n-aird a dhíriú ar a 

acmhainneacht spreagúil. Beidh rannpháirtíocht an phobail, ghrúpaí pobail agus 

geallsealbhóirí eile ar fud an tionscail agus an saol acadúil thar a bheith tábhachtach chun 

acmhainneacht gheoiteirmeach na hÉireann a fhorbairt.  

Tabharfaidh an Ráiteas Beartais, nuair a bheidh sé críochnaithe, imlíne ar an gcreat rialála, 

leagfaidh sé béim ar an gceanglas maidir le teagmháil bhríoch leis an bpobal, agus le 

haghaidh tuilleadh oibre i mbailiú sonraí ar acmhainní geoiteirmeacha na hÉireann. Beidh gá 

le tuilleadh taighde freisin chun tuiscint níos fearr a fháil ar eacnamaíocht thionscadail 

fuinnimh geoiteirmeach. Le chéile, cuideoidh na heilimintí seo lena chinntiú go mbainfimid 

amach acmhainn fuinnimh geoiteirmeach na hÉireann.  

 

Eamon Ryan TD  

An tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide
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1 Achoimre Feidhmiúcháin 

Ciallaíonn forbairtí nua san eolaíocht agus sa teicneolaíocht go bhfuil an fhéidearthacht ann 

go gcuirfidh fuinneamh geoiteirmeach go mór le dícharbónú na hearnála fuinnimh in Éirinn, 

go háirithe d’fhoirgnimh téimh. Is é fuinneamh geoiteirmeach an teas a radaíonn ó chroí an 

Domhain, nó teas stóráilte ón nGrian. Is foinse iontaofa, in-athnuaite fuinnimh é. Tá sé 

seasmhach, iontaofa agus an-eacnamaíoch thar shaolré tionscadail, go háirithe i gcás 

tionscadal mórscála. Ailíníonn a úsáid mar acmhainn nádúrtha go foirfe le prionsabail an 

Gheilleagair Chiorclaigh, toisc go mbaintear leas as seachas í a ithe. Ní thuigtear go hiomlán 

acmhainneacht gheoiteirmeach na hÉireann go fóill toisc go gcaithfear níos mó a bheith ar 

an eolas faoi na teochtaí atá domhain fúinn. Meastar, áfach, go n-ardóidh an teocht 25 ° C 

do gach ciliméadar faoin dromchla. 

Leagfar amach sa ráiteas beartais deiridh an cur chuige maidir le rialáil a dhéanamh ar 

iniúchadh agus ar ‘ghabháil’, nó ‘leas a bhaint as’, fuinneamh geoiteirmeach mar acmhainn 

nádúrtha. Leagfaidh sé amach freisin an cur chuige atá le glacadh chun teagmháil a 

dhéanamh leis an bpobal, acmhainní faisnéise a sholáthar agus sonraí a bhailiú agus 

bearnaí san eolas a líonadh. Cuideoidh rannpháirtíocht an phobail leis an dréachtbheartas 

seo a thabhairt chun críche, sula molfar don Rialtas é, le córas rialála a sholáthar atá láidir, 

trédhearcach agus a fheabhsaíonn an comhshaol. Tabharfar an ráiteas beartais chun críche 

le cabhair ó Ghrúpa Comhairleach um Fhuinneamh Geoiteirmeach. Beidh a chuid oibre 

bunaithe ar aighneachtaí a gheofar ar an dréachtcháipéis seo. 

Cuimseoidh obair ina dhiaidh sin tuiscint a fháil ar na bealaí do thionscadail fuinnimh 

gheoiteirmeach chun cur lenár gcuspóirí aeráide agus conas na tionscadail seo a chur i 

gcomparáid le cineálacha eile fuinnimh in-athnuaite. 

Tá bealaí éagsúla ann chun fuinneamh geoiteirmeach a ghabháil. Tá cuid de na 

teicneolaíochtaí seo á n-úsáid in Éirinn cheana féin, ó chórais bheaga do thithe aonair go 

córais níos mó a úsáidtear i bhfoirgnimh thionsclaíocha agus mhiondíola. Féadfar córais 

aschuir níos airde, níos casta atá á n-úsáid i dtíortha eile a sheachadadh in Éirinn freisin. Ba 

cheart go bhfreagródh an creat rialála go comhréireach do na cineálacha éagsúla córais 

gheoiteirmeacha. 

Caithfear tionscadail fuinnimh gheoiteirmeach a sheachadadh i gcomhréir go hiomlán leis an 

dlí uile maidir le cosaint an chomhshaoil, lena n-áirítear cearta an phobail ar fhaisnéis agus 

rannpháirtíocht i bpróisis chinnteoireachta de réir Choinbhinsiún Aarhus. 

Molann an dréachtráiteas beartais seo cur chuige maidir leis an gcreat rialála a dhéanfaidh: 
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1. Tabhair cinnteacht maidir le húinéireacht agus úsáid fuinnimh gheoiteirmeach 

2. Próiseas a chruthú chun iniúchadh agus leas a bhaint as acmhainní fuinnimh 
geoiteirmeacha. 

3. Córas tuairiscithe a chruthú ar thionscadail gheoiteirmeacha 

4. Comhtháthú le creataí rialála comhshaoil, sláinte agus sábháilteachta agus pleanála atá 
ann cheana. 
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2 Fuinneamh Geoiteirmeach agus Gníomh 

Aeráide 

Is féidir le fuinneamh geoiteirmeach, an teas i bhfo-chomhéadan an Domhain, fuinneamh in-

athnuaite iontaofa, costéifeachtach a sholáthar chun foirgnimh a théamh agus a fhuarú, agus 

leictreachas a ghiniúint. Tá sé seo á dhéanamh cheana féin i gcás líon beag tionscadal in 

Éirinn, ach tá i bhfad níos mó acmhainne aige agus d’fhéadfadh sé rannchuidiú suntasach a 

dhéanamh leis an sprioc náisiúnta astaíochtaí nialasacha náisiúnta a bhaint amach. 

I mí Iúil 2021 síníodh an tAcht um Ghníomhaíocht Aeráide agus Forbairt Ísealcharbóin (Leasú) 

ina dhlí agus cuireann sé ‘cuspóir aeráide náisiúnta’ ar bhonn reachtúil, a thugann gealltanas 

an t-aistriú go bithéagsúlacht atá athléimneach ó thaobh aeráide de a geallaimid dúinn a 

shaothrú agus a bhaint amach tráth nach déanaí ná 2050. geilleagar saibhir, inbhuanaithe ó 

thaobh an chomhshaoil agus neodrach ó thaobh na haeráide de. Tá Éire anois ar chonair atá 

ceangailteach ó thaobh dlí d’astaíochtaí glan-nialas tráth nach déanaí ná 2050, agus le laghdú 

51% ar astaíochtaí faoi dheireadh na ndeich mbliana seo. Soláthraíonn an tAcht an creat 

d’Éirinn a tiomantais aeráide idirnáisiúnta agus AE a chomhlíonadh. 

Fuair Staidéar Náisiúnta Teasa Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann (SEAI) go n-

úsáidtear 38% den tomhaltas fuinnimh go léir in Éirinn le haghaidh teasa. Is iad ola, gás agus 

breoslaí soladacha na príomhbhealaí fós chun teas a ghiniúint. Ó thaobh fuinnimh de, is 

ionann é seo agus 55,230 GWh fuinnimh gach bliain. Bhí astaíochtaí ón earnáil teasa 

freagrach as 12.6 Milliún tonna de choibhéis charbóin (MT CO2) in 2019. 

Úsáidtear an fuinneamh seo i gceithre phríomh-fho-earnáil - cónaithe, tionscal, seirbhísí agus 

talmhaíocht & iascaigh. Is é éileamh teasa cónaithe an tomhaltóir fuinnimh teasa is mó in 

Éirinn. Is féidir leis an éileamh san fho-earnáil chónaithe luainiú ar bhonn bliantúil ag brath ar 

mheánteochtaí. De réir mar a fheabhsaítear éifeachtúlacht fuinnimh (e.g., trí iarfheistiú 

foirgneamh), táthar ag súil go laghdóidh úsáid fuinnimh san earnáil seo. 

In ainneoin forbairtí nua sa gheo-eolaíocht agus sa teicneolaíocht agus sainaithint acmhainní 

fuinnimh geoiteirmeacha atá oiriúnach do théamh ceantair san Oirthear, i Lár Tíre agus in 

Iardheisceart na hÉireann, níor éirigh le fuinneamh geoiteirmeach forbairt mar fhoinse 

shuntasach fuinnimh (GSI, 2020). 

Geallann an ‘Plean Gníomhaíochta Aeráide 2021 - Ár dTodhchaí a Dhaingniú’ don Rialtas 

creat rialála láidir a fhorbairt le haghaidh Fuinneamh Geoiteirmeach chun aghaidh a thabhairt 

ar shaincheisteanna amhail úinéireacht, ceadúnú le haghaidh taiscéalaíochta, forbartha agus 

táirgeachta, agus tuairiscithe. Tacóidh sé seo le Fuinneamh Geoiteirmeach a úsáid mar 
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fhoinse fuinnimh in-athnuaite atá slán, inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil agus atá 

éifeachtach ó thaobh costais de. 

Aithníonn an beartas náisiúnta an rannchuidiú is féidir le téamh ceantair a dhéanamh le 

spriocanna fuinnimh agus aeráide na hÉireann, trí éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú, foinsí 

fuinnimh in-athnuaite níos mó a chomhtháthú sa chóras téimh, agus astaíochtaí carbóin a 

laghdú. Tá bearta suntasacha á nglacadh chun creat láidir rialála, taighde, maoinithe agus 

beartais a chinntiú d’fhorbairt téamh ceantair in Éirinn. 

Chuir an Ciste Gníomhaíochta Aeráide tacaíocht ar fáil do Scéim Teasa Dúiche Dhugtha 

Bhaile Átha Cliath agus do Scéim Teasa Dúiche Thamhlachta, a sholáthróidh foghlaim maidir 

le rolladh amach breise teasa ceantair. 

Úsáidtear fuinneamh geoiteirmeach mar fhoinse teasa i thart ar 350 scéim teasa ceantair ar 

fud na hEorpa. Déanann ‘Measúnú ar Fhuinneamh Geoiteirmeach do Théamh Dúiche in 

Éirinn’ (GSI, 2020) athbhreithniú ar acmhainní fuinnimh geoiteirmeacha na hÉireann agus go 

háirithe an poitéinseal atá ag fuinneamh geoiteirmeach domhain cur le dícharbónú teasa 

ceantair in Éirinn. Tiomsaíodh an doiciméad mar gheall ar ghealltanas a chomhlíonadh faoi 

Phlean Gníomhaíochta Aeráide an Rialtais 2019 ar fad. Is féidir le córais téimh ceantair 

meicníocht a thairiscint chun fuinneamh geoiteirmeach a úsáid, leo féin nó mar chuid de 

mheascán d’acmhainní fuinnimh in-athnuaite. 

Tugann anailís agus léargas nua ar théamh ceantair agus fuinneamh geoiteirmeach ó obair 

an SEAI ar a Staidéar Teasa le tuiscint go bhféadfadh Teas Dúiche suas le 54% d’éileamh 

intíre, tráchtála agus na hearnála poiblí ar théamh in Éirinn a chomhlíonadh agus go mbeidh 

fuinneamh geoiteirmeach ina foinse thábhachtach teasa. 

2.1 Geilleagar Ciorclach agus Fuinneamh Geoiteirmeach 

Tá geilleagar domhanda an lae inniu bunaithe go mór ar mhúnla líneach (‘take-make-waste’) 

de tháirgeadh agus de thomhaltas. Leagtar amach sa Straitéis um Gheilleagar Ciorclach 

Iomlán an Rialtais an creat trína ndéanaimid aistriú go geilleagar ciorclach, a choinníonn 

luach na n-acmhainní agus a thacaíonn le caighdeáin mhaireachtála atá ag ardú gan brú 

neamh-inbhuanaithe a chur ar an timpeallacht dhomhanda. Beidh ról tábhachtach ag 

geilleagar ciorclach a bhaint amach maidir le hastaíochtaí carbóin a laghdú agus acmhainní 

nádúrtha, an comhshaol agus sláinte an phobail a chosaint. 
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Mar shampla, foráiltear leis an mBille um Gheilleagar Ciorclach, Bainistíocht Dramhaíola 

agus Forbairt Mianraí (Leasú) 2021, inter alia, nach n-eiseofar údaruithe taiscéalaíochta 

agus mianadóireachta do ghual, lignít agus scealla ola amach anseo. 

Ailíníonn fuinneamh geoiteirmeach go foirfe le prionsabail an Gheilleagair Chiorclaigh sa 

mhéid is go bhféadann sé úsáid breoslaí iontaise a úsáidtear go ginearálta uair amháin agus 

gáis cheaptha teasa (dramhaíl) a tháirgeadh. Os a choinne sin, glacann fuinneamh 

geoiteirmeach acmhainn nádúrtha (difríocht teasa / teochta) chun fuinneamh in-athnuaite 

agus inbhuanaithe a tháirgeadh. Feabhsaíonn díláithriú breoslaí iontaise le fuinneamh 

geoiteirmeach cáilíocht an aeir, go háirithe i gceantair uirbeacha, agus ar an gcaoi sin 

feabhas a chur ar chaighdeáin mhaireachtála agus ar shláinte an duine. 

2.2 Cosaint an Chomhshaoil agus Fuinneamh 

Geoiteirmeach 

Tá cosaint an chomhshaoil thar a bheith tábhachtach. Is é dícharbónú earnálacha teasa 

agus fuinnimh na hÉireann an riachtanas tiomána agus an uaillmhian atá taobh thiar den 

dréachtráiteas beartais seo. Mar sin féin, caithfear tionscadail fuinnimh gheoiteirmeach a 

sheachadadh i gcomhlíonadh iomlán leis an dlí um chosaint an chomhshaoil, lena n-áirítear 

cearta an phobail ar fhaisnéis agus rannpháirtíocht i bpróisis chinnteoireachta de réir 

Choinbhinsiún Aarhus. 

Cuideoidh rannpháirtíocht an phobail leis an ráiteas beartais seo a thabhairt chun críche, 

agus ina dhiaidh sin sa chreat rialála maidir le fuinneamh geoiteirmeach, córas rialála 

trédhearcach láidir a sholáthar a chosnaíonn agus a fheabhsaíonn ár dtimpeallacht, go 

háitiúil agus go domhanda.   
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3 Cuspóir agus Scóip an pháipéir seo  

Leag ‘Fuinneamh Geoiteirmeach in Éirinn - Treochlár do Chreat Beartais agus Rialála’ 

(Samhain 2020) amach go dtarraingeodh ráiteas beartais faisnéis agus dearcaí lárnacha ó 

gheallsealbhóirí le chéile chun roghanna a shainaithint agus a thástáil maidir leis an gcur 

chuige is fearr i leith beartais agus rialála. Foilsítear an dréacht seo mar chuid de 

chomhairliúchán poiblí chun tuairimí bhaill an phobail agus príomhpháirtithe leasmhara mar 

ghrúpaí comhshaoil, taighdeoirí agus urraitheoirí agus oibreoirí ionchasacha tionscadal 

fuinnimh geoiteirmeach a bhailiú. Geallann Plean Gníomhaíochta Aeráide 2021 dúinn 

Ráiteas Beartais deiridh a ullmhú lena bhreithniú ag an Rialtas faoi dheireadh mhí an 

Mheithimh 2022. 

Leagfar amach go ginearálta sa Ráiteas Beartais deiridh ar Fhuinneamh Geoiteirmeach 

conas a oibreoidh an córas rialála maidir le fuinneamh geoiteirmeach, ag leagan amach an 

chur chuige maidir le reachtaíocht chumasúcháin a fhorbairt agus creat do reachtóirí agus 

rialtóirí tagairt dó i ndearadh, i gcur i bhfeidhm agus i léirmhíniú rialacháin mhionsonraithe. 

Leagfar amach sa Ráiteas Beartais deiridh beartas ar leibhéal ard freisin maidir le: 

• Rannpháirtíocht leis an bpobal chun leas a bhaint as acmhainní geoiteirmeacha na 

hÉireann 

• Sonraí a bhailiú agus bearnaí san eolas a líonadh 

Tá sé ríthábhachtach feasacht an phobail ar acmhainn fuinnimh geoiteirmeach na hÉireann 

a ardú. Rachaidh an Roinn i dteagmháil go réamhghníomhach le pobail chun feasacht a 

mhúscailt faoin bhfoinse fuinnimh atá glan, slán agus eacnamaíoch ar féidir leo rochtain a 

fháil air chun a gcuid foirgneamh a théamh agus a fhuarú. Is féidir le cláir fhor-rochtana 

poiblí cuidiú lena chinntiú go dtuigtear go hiomlán an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag 

tionscadail fuinnimh geoiteirmeacha ar an gcomhshaol, na bearta atá i bhfeidhm chun an 

comhshaol agus na pobail a chosaint faoin gcóras rialála nua, agus rannpháirtíocht an 

phobail sna próisis chinnteoireachta. Is é an comhairliúchán poiblí ar an dréachtráiteas 

beartais seo an chéad chéim thábhachtach sa phróiseas sin. 

Aithníonn an Roinn go bhfuil tionscadail fuinnimh gheoiteirmeach faoi réir éiginnteachta 

tosaigh níos mó ná cineálacha eile fuinnimh in-athnuaite amhail cumhacht gaoithe nó gréine. 

Éilíonn siad druileáil isteach san fho-dhromchla chun an fuinneamh geoiteirmeach atá ar fáil 

ag láithreacha ar leith a chinneadh. Tá sé seo daor. Is féidir leis an Roinn cuidiú leis na 

costais seo agus na rioscaí luathchéime a laghdú do thionscadal ionchasach trí dheiseanna 

a lorg chun tabhairt faoi dhruileáil taighde agus éadáil sonraí geoifisiceacha, agus tríd an 



8 

 

mBunachar Sonraí Geoiteirmeach Náisiúnta a fhorbairt, atá á chothabháil faoi láthair ag 

Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, rannán den Roinn. 

Leanfaidh an Roinn ag obair leis na páirtithe leasmhara go léir chun acmhainn 

gheoiteirmeach suiteáilte a mhéadú, an comhshaol a chosaint agus a fheabhsú, scileanna a 

thógáil agus poist a chruthú. 

Tugann an chuid seo a leanas breac-chuntas ar an gcaoi a bhfuil sé beartaithe ag an Roinn 

dul i dteagmháil leis an bpobal agus an ráiteas beartais seo á thabhairt chun críche. Mínítear 

i Roinn 5 fuinneamh geoiteirmeach, cad is féidir a úsáid dó agus na cineálacha éagsúla 

teicneolaíochtaí agus gnáththionscadail gheoiteirmeacha. Tugann Cuid 6 breac-chuntas ar 

chreat rialála beartaithe na Roinne. Cuimsíonn Cuid 7 an tábhacht a bhaineann le níos mó 

sonraí a bhailiú ar acmhainní fuinnimh geoiteirmeacha na hÉireann agus bearnaí san eolas 

a líonadh. 

Tar éis an chomhairliúcháin phoiblí ar an dréacht seo, leagfaidh an ráiteas beartais deiridh, 

faoi réir cheadú an Rialtais, an creat faoina ndéanfar obair mhionsonraithe ar gach ceann de 

na snáitheanna thuas. Sa dara leath de 2022, cuirfear tús le hobair ar an reachtaíocht is gá 

chun an creat rialála a chumasú agus é mar aidhm é sin a chur i bhfeidhm faoi dheireadh 

2023, faoi réir cheadú an Oireachtais. 

Chun ár gcuspóirí gníomhaíochta aeráide a bhaint amach sa mheántéarma agus san 

fhadtéarma (2030 agus 2050) agus faoi chuimsiú an bheartais náisiúnta maidir le 

Gníomhaíocht Aeráide, déanfaimid machnamh ar spriocanna a leagan síos maidir le 

fuinneamh geoiteirmeach agus cumas na hÉireann na spriocanna sin a bhaint amach. 

Éileoidh sé seo tuilleadh oibre, seachas an creat rialála do cheadúnú atá leagtha amach sa 

dréachtráiteas beartais seo, bunaithe ar shonraí geoiteirmeacha níos fearr agus tuiscint níos 

fearr ar eacnamaíocht na dtionscadal fuinnimh geoiteirmeach. D’fhéadfadh staidéir ar 

chostas fuinnimh geoiteirmeach a bheith san áireamh san obair seo, conas costais a chur i 

gcomparáid ar fud na bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite go léir, go háirithe le haghaidh teasa, 

agus conas praghas éifeachtach a shocrú do theas geoiteirmeach i gcomhthéacs na 

hÉireann, lena n-áirítear taighde ar an ról a d’fhéadfadh a bheith ag tacaíochtaí airgeadais . 

Bhí siad seo ina ngnéithe i dtíortha eile, mar shampla an Fhrainc, an Ghearmáin agus an 

Ísiltír, ar éirigh leo fuinneamh geoiteirmeach a thabhairt chun srutha. Le himeacht aimsire, is 

é an uaillmhian go ndéanfar fuinneamh geoiteirmeach a mheas faoi chuimsiú an bheartais 

agus na straitéisí náisiúnta maidir le slándáil fuinnimh agus bochtaineacht fuinnimh.    
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4 Rannpháirtíocht leis an bpobal chun leas a 

bhaint as acmhainní geoiteirmeacha na 

hÉireann 

Beidh sé ríthábhachtach teagmháil a dhéanamh leis an bpobal agus le páirtithe leasmhara 

ar fud an tionscail, an saol acadúil, agus gníomhaireachtaí Stáit agus Ranna eile chun 

acmhainn fuinnimh gheoiteirmeach na hÉireann a bhaint amach go hiomlán. Tá sé de 

chumas ag fuinneamh geoiteirmeach comhtháthú go maith le tionscadail fuinnimh pobail sa 

todhchaí, ag soláthar foinse leanúnach teasa in-athnuaite saor d’fhoirgnimh phobail agus do 

thithe iolracha. 

Is réamhchéim sa rannpháirtíocht sin an comhairliúchán poiblí ar an dréachtráiteas beartais 

seo agus an dréacht-Tuarascáil Chomhshaoil agus an dréacht-Ráiteas Tionchair Natura a 

ghabhann leis. Tugtar cuireadh d’aighneachtaí go dtí 1 Márta 2022. Is féidir iad seo a 

sheoladh trí ríomhphost chuig gspd@decc.gov.ie 

Beidh sonraí iomlána, cothrom le dáta, faoin gcaoi a rachaidh an Roinn i dteagmháil leis an 

bpobal chun an ráiteas beartais seo a thabhairt chun críche ar fáil ar gov.ie/consultations. 

4.2 Grúpa Comhairleach um Fhuinneamh Geoiteirmeach 

Bunóidh an Roinn grúpa chun comhairle a thabhairt di ar fhorbairt agus ar thabhairt chun 

críche an ráitis bheartais ar fhuinneamh geoiteirmeach agus ar an gcreat rialála ina dhiaidh 

sin agus ar rannpháirtíocht leis an bpobal. Tarraingeofar iad siúd a dtabharfar cuireadh 

dóibh a bheith páirteach sa ghrúpa ó phobail, ghrúpaí comhshaoil, gníomhaireachtaí rialála 

agus iad siúd atá ag obair ar thionscadail fuinnimh geoiteirmeach. Cuirfidh na haighneachtaí 

a fuarthas le linn an phróisis chomhairliúcháin ar an dréachtráiteas beartais an grúpa ar an 

eolas ina chuid oibre.   

4.3 Acmhainní Faisnéise don phobal 

Beidh sé mar thosaíocht faisnéis iontaofa agus iontaofa a sholáthar don phobal ar 

theicneolaíochtaí agus ar ghnéithe éagsúla de thionscadail gheoiteirmeacha éagsúla. 

Cuimseoidh an fhaisnéis seo na rioscaí a bhaineann le tionscadail níos casta, a dóchúlacht, 

a dtionchar féideartha agus an chaoi a mbainisteofar iad, chomh maith leis an gcaoi ar féidir 

le daoine rochtain a fháil ar na buntáistí a bhaineann le geoiteirmeach mar fhoinse 

leanúnach fuinnimh in-athnuaite. Míníonn an chéad chuid eile, i dtéarmaí leathana, tréithe 

tionscadal agus gníomhaíochtaí geoiteirmeacha. Tabharfar aghaidh go mion ar an bpobal 

mailto:gspd@decc.gov.ie
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agus ar na pobail trí na hacmhainní rannpháirtíochta agus faisnéise a bheidh ríthábhachtach 

do chur i bhfeidhm an ráitis bheartais dheiridh.  

4.4 Rochtain ar thalamh 

Rachaidh an Roinn i dteagmháil leis an bpobal agus leis an nGrúpa Comhairleach um 

Fhuinneamh Geoiteirmeach chun a mheas conas is fearr is féidir aghaidh a thabhairt ar 

cheist na rochtana ar thalamh laistigh den chreat beartais agus rialála. 
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5 Míniú ar Fhuinneamh Geoiteirmeach 

Is cineál fuinnimh in-athnuaite cruthaithe go tráchtála é fuinneamh geoiteirmeach is féidir a 

úsáid le haghaidh téimh, fuaraithe, táirgeachta leictreachais, nó chun teas agus giniúint 

cumhachta a chomhcheangal. Sainmhíníonn an AE fuinneamh geoiteirmeach mar 

“fuinneamh atá stóráilte i bhfoirm teasa faoi dhromchla Domhan soladach”. Go ginearálta, 

méadaíonn teocht an Domhain (agus an méid fuinnimh geoiteirmeach atá ar fáil) le 

doimhneacht, ag meánráta 25 go 30 ° C in aghaidh an chiliméadair. Tá an sreabhadh teasa 

is airde i réigiúin bholcánacha, i.e., ag teorainneacha pláta teicteonacha, agus tharla saothrú 

traidisiúnta acmhainní geoiteirmeacha sna ceantair seo ina bhfuil an teas inrochtana go 

héasca (e.g. an Íoslainn, an Iodáil, an Nua-Shéalainn). Mar thoradh ar dhul chun cinn sa 

teicneolaíocht le céad bliain anuas d’fhorbair acmhainní geoiteirmeacha le haghaidh téimh 

agus / nó táirgeachta leictreachais in áiteanna ar shiúl ó na corrlaigh phlátaí sin, i gcás nach 

bhfuil an sreabhadh teasa ardaithe go háirithe (m.sh., an Fhrainc, an Ísiltír, an Bheilg, an 

Ríocht Aontaithe, an Ghearmáin ) agus d’fhéadfadh fuinneamh geoiteirmeach a bheith ina 

fhoinse inmharthana suntasach fuinnimh in-athnuaite in Éirinn. 

Is cineál áitiúil fuinnimh slán é fuinneamh geoiteirmeach nach bhfuil ag brath ar dhálaí 

aimsire, uaireanta solas an lae nó fórsaí seachtracha an mhargaidh. Tá sé cruthaithe go 

bhfuil sé an-eacnamaíoch thar shaolré tionscadail, go háirithe i gcás tionscadal mórscála. Is 

éard atá i bhfuinneamh geoiteirmeach ná aon charbón ag an bhfoinse, cé go bhféadfadh 

baint a bheith ag roinnt lorg carbóin le hacmhainní fuinnimh geoiteirmeacha mar gheall ar na 

modhanna chun an teas geoiteirmeach a ghabháil nó a thapú. Féadann fuinneamh 

geoiteirmeach breoslaí iontaise a dhíchur i scéimeanna giniúna teasa agus leictreachais le 

coigilteas suntasach CO2, agus leis an mbuntáiste breise a bhaineann le haer glan. Tá 

córais fuinnimh gheoiteirmeach faoi thalamh den chuid is mó, agus dá bhrí sin tá siad 

dofheicthe agus neamhshonraíoch, agus tá lorg talún beag ag teastáil uathu. 

Ní thuigtear go hiomlán acmhainneacht gheoiteirmeach na hÉireann go hiomlán fós. Tá sé 

seo toisc nach bhfuil a fhios againn go leor fós faoin bhfo-chomhéadan domhain. Tugann an 

fhaisnéis gheolaíoch atá ann cheana le fios, áfach, gur dócha gur meastachán inghlactha 

grádán geoiteirmeach 25 ° C in aghaidh an chiliméadair. D’fhéadfaí acmhainní fuinnimh 

geoiteirmeacha na hÉireann a úsáid chun críocha éagsúla mar: téamh agus fuarú tithe agus 

gnólachtaí; próisis thionsclaíocha amhail triomú, déantúsaíocht agus próiseáil bia; 

gairneoireacht; agus fiú giniúint leictreachais (Fíor 3.1). Ní hionann an bealach is fearr le 

fuinneamh geoiteirmeach a bhaint agus a úsáid ó áit go háit agus braitheann sé ar an 

suíomh geolaíoch áitiúil agus ar an úsáid deiridh don fhuinneamh.  
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Fíor 3.1: Iarratais fhéideartha ar fhuinneamh geoiteirmeach in Éirinn. (Suirbhéireacht 

Gheolaíochta na hÉireann, 2021). 

 

5.1 Acmhainní fuinnimh geoiteirmeacha 

Tagraíonn an ‘bonn acmhainní geoiteirmeach’ don fhuinneamh teirmeach (teas) go léir i 

screamh an Domhain faoi shuíomh ar leith. Is í an acmhainn gheoiteirmeach an codán 

inghnóthaithe sin den bhonn acmhainne ag doimhneachtaí atá éadomhain go leor le tapú trí 

dhruileáil (i.e. an teas is féidir a ghabháil go heacnamaíoch). Déantar cur síos agus 

catagóiriú ar acmhainní geoiteirmeacha go coitianta i dtéarmaí doimhneachta (“éadomhain” 

nó “domhain”) agus / nó cion teasa iomlán an chórais (eantalpacht, e.g., “eantalpacht íseal”) 

(Fíor 3.2). Go dtí le déanaí, agus an téarmaíocht seo á húsáid, tugadh ard-eantalpacht ar 

acmhainní geoiteirmeacha bolcánacha traidisiúnta, agus tugtar eantalpacht íseal ar aon 

acmhainní eile. Thug athmhachnamh le déanaí ar an aicmiú seo acmhainní “eantalpachta 

an-íseal” agus “lár-eantalpachta” isteach.   
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Fíor 3.2: Aicmiú acmhainní geoiteirmeacha bunaithe ar eantalpacht (nó cion teasa iomlán). 

Léiríonn na ceantair ghlasa dálaí nach dóigh go bhfaighfear iad sa nádúr. Is iad na luachanna 

ar na línte ná nathanna eantalpachta i gcileavoule / cileagram. Ó Younger et al. (2015). 

Tá an-chosúlacht ann go bhfuil acmhainní geoiteirmeacha an-íseal, íseal agus lár 

eantalpachta laistigh de 3 chiliméadar ón dromchla ag aon áit in Éirinn. 

Úsáidtear raon modhanna innealtóireachta chun fuinneamh geoiteirmeach a úsáid ó gach 

ceann de na haicmí éagsúla acmhainní, ag brath go mór ar theocht, doimhneacht agus an 

úsáid deiridh atá beartaithe don acmhainn atá á díriú (Fíor 3.3).  
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Fíor 3.3: Teicneolaíochtaí geoiteirmeacha éagsúla a d’fhéadfadh acmhainní geoiteirmeacha na 

hÉireann a úsáid. (Ó GSI, 2021). 

5.1.1 Córais gheoiteirmeacha 

Is éard atá i gcóras geoiteirmeach teicneolaíocht a chur i bhfeidhm i suíomh geolaíochta 

chun fuinneamh geoiteirmeach a bhaint as le húsáid. Mar sin tá acmhainneacht 

gheoiteirmeach an fho-chomhéadain ag brath ní amháin ar theocht oiriúnach a fháil ag 

doimhneacht atá inrochtana go heacnamaíoch, ach freisin ar bhealach eacnamaíoch a 

bhunú chun an teas sin a aistriú go dtí an áit ar féidir é a úsáid. Is féidir córais 

gheoiteirmeacha a mheas go ginearálta mar chórais lúb dúnta nó lúb oscailte. 
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5.1.1.1 Córais lúb dúnta 

Tógann córais gheoiteirmeacha lúb dúnta teas go díreach ón ithir agus / nó ó charraigeacha 

san fho-chomhéadan. Sa chás seo, tá an acmhainneacht gheoiteirmeach ag brath ar 

chumas na hithreach / na buncharraige teas a dhéanamh (seoltacht theirmeach), agus is 

gnách go ndéantar éifeachtúlacht an chórais a uasmhéadú trí chúrsaíocht sreabhán atá 

éifeachtach go teirmeach laistigh de phíopa dúnta. Mar gheall ar fhorbairtí teicneolaíochta le 

déanaí cuireadh an prionsabal seo i bhfeidhm ar chórais lúb dúnta domhain, ag tarraingt 

teasa ó charraig the isteach sna sreabháin a scaiptear laistigh den lúb dúnta. Uaireanta 

tugtar Ardchórais gheoiteirmeacha (AGS) orthu seo agus, go dtí seo, níl siad cruthaithe go 

tráchtála i suíomhanna geoiteirmeacha eantalpachta íseal-lár mar Éirinn. 

5.1.1.2 Córais lúb oscailte 

I gcóras geoiteirmeach lúb oscailte, bailítear teas ó screamhuisce, nó uisce ag gluaiseacht 

tríd an bhfo-chomhéadan. De ghnáth, déantar an screamhuisce téite a phumpáil as tobar, 

baintear teas as, agus ansin déantar na huiscí atá beagán fuaraithe a athchur isteach sa 

dara tobar (tugtar dúbailte le péire toibreacha geoiteirmeacha mar seo; féach Fíor 3.4 (c)) . 

Maidir leis na córais seo tá an poitéinseal geoiteirmeach ag brath ní amháin ar theocht 

oiriúnach a fháil ag doimhneacht atá inrochtana go heacnamaíoch, ach freisin ar 

thréscaoilteacht na carraige (tomhas ar cé chomh héasca agus is féidir le sreabhán 

gluaiseacht tríd an gcarraig agus mar sin cé chomh héasca agus is féidir le teas gluaiseacht 

sa fo-chomhéadan). Tugtar taiscumair hidrothermacha ar thaiscumair ina bhfuil 

tréscaoilteacht nádúrtha leordhóthanach (is féidir ‘uiscígh dríodracha te’ a thabhairt ar 

chineálacha áirithe taiscumair hidrothermacha). Faoi láthair is iad seo an cineál taiscumar is 

coitianta a úsáidtear le haghaidh forbairtí fuinnimh geoiteirmeach ar fud an domhain. 

Tugtar taiscumair pheitriteirmeacha ar thaiscumair ina bhfuil teas ann ach tréscaoilteacht 

neamhleor chun an teas a aistriú go nádúrtha. I dtaiscumair pheitriteirmeacha, is féidir 

tréscaoilteacht a chruthú nó a fheabhsú go saorga trí spreagadh (hiodrálacha) nó briseadh 

na carraige trí uisce a instealladh. D’fhéadfadh creathanna sa talamh a bheith mar thoradh 

air seo, dá ngairtear seismeachas spreagtha. Míneoidh an teagmháil le pobail áitiúla agus 

acmhainní faisnéise don phobal dóchúlacht agus méid na gcreathanna sin agus an 

bhféadfadh siad suaitheadh a dhéanamh agus conas a mhaolófar aon riosca den sórt sin. 

Nuair a chruthaítear nó a fheabhsaítear an tréscaoilteacht seo, is féidir le screamhuisce 

cúrsaíocht san fho-chomhéadan. Tugtar Córais Geoiteirmeacha Feabhsaithe (EGS) ar 

chórais gheoiteirmeacha a úsáideann tréscaoilteacht shaorga nó is minic a thugtar 

tionscadail Carraig Tirim Te orthu (e.g. Soultz-sous-Forêts, an Fhrainc; tionscadal ‘United 

Downs’, Corn na Breataine, an Ríocht Aontaithe).   
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Fíor 3.4: Scéime de chórais gheoiteirmeacha lúb oscailte baile (c) agus lúb dúnta (a, b, d agus 

e). Ó Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, 2015.  

5.1.1.3 Acmhainní geoiteirmeacha na hÉireann 

Níor sainíodh méid na hacmhainne geoiteirmeach náisiúnta féideartha fós. Tá acmhainní 

geoiteirmeacha ‘éadomhain’ an-íseal eantalpachta ar fud na tíre laistigh de chúpla céad 

méadar ón dromchla agus is féidir iad a úsáid taobh le caidéal teasa (caidéal teasa foinse 

talún, nó GSHP) chun foirgnimh a théamh agus / nó a fhuarú. D'ullmhaigh an Roinn 

léarscáileanna oiriúnachta geoiteirmeacha éadomhain agus Lámhleabhar Homewoner 

Fuinneamh Geoiteirmeach Teas Foinse Talún agus Éadrom (suirbhé geolaíochta Eire, 

2015) chun cabhrú le baill an phobail córas GSHP a roghnú. Tá acmhainní eantalpachta 

íseal (30 - 80 ° C) go lár (80 - 120 ° C) faoi Éirinn ach teastaíonn druileáil dhomhain uathu 

(d’fhéadfadh go mbeadh suas le 5 chiliméadar druileála ag teastáil le haghaidh ceann níos 

airde an raon teochta lár-eantalpachta). Teastaíonn níos mó sonraí chun an méid teasa san 

fho-chomhéadan a mheas go hiomlán, agus cén cion den teas sin atá inghnóthaithe. Is 

fócas amháin de thionscadal Bhunachar Sonraí Geoiteirmeach Náisiúnta na Roinne na 

sonraí riachtanacha a fháil. 
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5.2 Conas is féidir fuinneamh geoiteirmeach a úsáid 

Úsáidtear fuinneamh geoiteirmeach ar fud an domhain faoi láthair le haghaidh réimse 

éagsúil feidhmchlár lena mbaineann i) téamh (agus fuarú) ar scálaí éagsúla, agus / nó (ii) 

táirgeadh agus fuarú leictreachais. Pléitear roinnt de na hiarratais seo thíos, mar aon lena n-

ábharthacht do shuíomh geoiteirmeach na hÉireann.  

5.2.1 Foirgnimh téimh / fuaraithe 
 

5.2.1.1 Caidéil teasa foinse talún 

Tá acmhainní geoiteirmeacha teocht íseal, éadomhain ar fáil i ngach áit in Éirinn. Is féidir 

leas a bhaint astu i gcomhar le caidéal teasa foinse talún (GSHP), agus bíonn scéimeanna 

téimh an-éifeachtach, ísealcharbóin agus eacnamaíocha mar thoradh ar chobhsaíocht 

theochtaí an fho-chomhéadain. Aithnítear gurb é úsáid caidéal teasa le haghaidh áitribh 

aonair an bealach is fearr chun an earnáil teasa a dhícharbónú i gceantair thuaithe ina bhfuil 

tithíocht íseal-dlúis agus éileamh teasa íseal (Connolly et al., 2016), agus is iad GSHPanna 

na córais caidéil teasa is éifeachtaí mar gheall ar theochtaí comhsheasmhacha san fho-

chomhéadan. Féadann GSHPanna freastal ar fhoirgnimh a bhfuil éilimh teasa níos mó 

orthu. Mar shampla, úsáideann IKEA i mBaile Átha Cliath sraith de thollphoill ingearacha lúb 

dúnta éadomhain agus caidéal teasa (cosúil le Fíor 3.4 (e)) chun 1.5 MWth teasa agus 

fuaraithe a sholáthar. 

5.2.1.2 Téamh ceantair 

Tá téamh ceantair geoiteirmeach eantalpachta íseal ag feidhmiú i go leor áiteanna ar fud an 

domhain. Bhí 350 córas geoiteirmeach DH i bhfeidhm san Eoraip in 2020, agus 232 eile á 

bhforbairt. I measc na scéimeanna atá ann cheana tá Páras, an Fhrainc, áit a mbaintear 

uisce idir 57 agus 85 ° C ó dhoimhneachtaí idir doimhneacht 1.5 agus 2 ciliméadar, agus 

Southampton, an Ríocht Aontaithe ina n-ardóidh sáile le teocht 76 ° C go nádúrtha ó 

dhoimhneacht 1.8 ciliméadar go dtí an áit tá sé sconna ag 100 m faoin dromchla. Is féidir 

fuinneamh geoiteirmeach a úsáid freisin i meascán d’fhoinsí fuinnimh i scéimeanna DH. 

Chiallaigh feabhsuithe forásacha éifeachtúlachta i dteicneolaíocht DH i dtreo an 4ú agus an 

5ú Glúin DH go bhfuil ionchuir teocht níos ísle agus fiú caidéil teasa inghlactha anois i roinnt 

líonraí. Tá sé seo ag cruthú deiseanna do DH geoiteirmeach i níos mó réigiún le hacmhainní 

eantalpachta íseal, mar Éirinn. Taispeánann staidéir i gContae Theas Bhaile Átha Cliath gur 

dócha go mbainfear amach teochtaí sreabh geoiteirmeacha os cionn 60 ° C ag 

doimhneachtaí íosta de thart ar 2.5 ciliméadar. Chuirfeadh teocht táirgeachta os cionn 60 ° 

C ar chumas DH geoiteirmeach dul ar aghaidh gan caidéal teasa a úsáid.  
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5.2.2 Próisis thionsclaíocha 
 

5.2.2.1 Triomú 

Is féidir teas geoiteirmeach a úsáid le haghaidh roinnt próiseas tionsclaíoch atá dian ar 

fhuinneamh. Teastaíonn teocht ionchuir 70 ° go 150 ° C chun táirgí adhmaid agus snáithín 

plandaí a thriomú (adhmad, páipéar, millíní breosla, cadás, fabraicí). D’fhéadfadh acmhainní 

geoiteirmeacha eantalpachta lár go hard foinse teasa ísealcharbóin a sholáthar do na próisis 

seo. Is féidir triomú stroighin agus comhiomlán a bhaint amach le fuinneamh geoiteirmeach, 

ach arís teastaíonn teocht ard ionchuir os cionn 120 ° C (is dóigh go mbeidh teochtaí 

sreabhach geoiteirmeach os cionn 120 ° C ann ag doimhneachtaí timpeall 5 ciliméadar faoi 

dhromchla na hÉireann ). Teastaíonn teochtaí ionchuir níos ísle de thart ar 70 ° C chun bloic 

stroighne agus ábhair thógála a thriomú, agus mar sin d’fhéadfadh go mbeadh na 

cineálacha feidhmchlár seo níos oiriúnaí d’acmhainní geoiteirmeacha eantalpachta íseal na 

hÉireann. Ar an mbealach seo d’fhéadfadh fuinneamh geoiteirmeach cuidiú le lorg carbóin 

thionscail chairéil, mianadóireachta agus tógála na hÉireann a laghdú.  

5.2.2.2 Fuarú tionsclaíoch 

Is féidir fuinneamh geoiteirmeach a úsáid chun áitribh thionsclaíocha a fhuarú. Bíonn 

meánteochtaí screamhuisce éadomhain na hÉireann go seasta idir 9 agus 11 ° C, agus is 

féidir teicneolaíochtaí GSHP a úsáid le haghaidh fuaraithe. I gcórais fuaraithe lúb oscailte, 

déantar screamhuisce fuar a astarraingt agus a rith trí chóras fuaraithe leictreach; is gnách 

go ndéantar na huiscí talún téite a athchur isteach sa talamh (fuaraithe go díreach nó nuair a 

fhuaraítear iad). Úsáideann Vistakon (J&J), Co. Luimnigh córas fuaraithe geoiteirmeach lúb 

oscailte chun teochtaí oibriúcháin gléasra monaraíochta a rialú. Soláthraíonn an córas seo 

beagnach 900 kWth de fhuaraithe agus coigilteas bliantúil airgid agus carbóin. 

5.2.3 Talmhaíocht agus táirgeadh bia 

Is féidir acmhainní geoiteirmeacha eantalpachta an-íseal a úsáid le haghaidh 

dobharshaothraithe (e.g. Páirc Huka Prawn, Taupo, an Nua-Shéalainn) agus téamh 

ithreach. Is féidir téamh geoiteirmeach eantalpachta íseal a úsáid go héifeachtach le 

haghaidh oibríochtaí gairneoireachta atá dian ar fhuinneamh go traidisiúnta mar thithe gloine 

a théamh chun torthaí, glasraí, bláthanna a fhás (e.g., an tSlóivéin; an Ísiltír) agus beacáin 

(e.g. Oregon, SAM). Úsáidtear teas geoiteirmeach chun beoir a ghrúpáil i Reykjavik, san 

Íoslainn agus i Colorado, SAM. Is féidir acmhainní geoiteirmeacha eantalpachta íseal agus 

lár a úsáid freisin chun táirgí talmhaíochta a thriomú, e.g. trátaí, cillí, rís, cadás, adhmad, srl. 



19 

 

Teastaíonn go leor fuinnimh ó phróiseáil déiríochta. Is é fuarú bainne, téamh uisce agus 

caidéil folúis an cion is mó d’úsáid fuinnimh ar fheirmeacha déiríochta na hÉireann 

(Teagasc, 2020). D’fhéadfaí acmhainní geoiteirmeacha na hÉireann a úsáid chun sciar an 

teasa in-athnuaite san earnáil thábhachtach eacnamaíochta seo a mhéadú. Baineadh úsáid 

rathúil as fuinneamh geoiteirmeach freisin le haghaidh próisis cosúil le pasteurú bainne 

(m.sh., Oregon, SAM), agus aibiú agus stóráil cáise (in aice le Lardarello, an Iodáil) agus 

grúdaireacht (e.g., an Íoslainn). 

5.2.4 Giniúint leictreachais 

Déantar leictreachas geoiteirmeach a tháirgeadh go traidisiúnta nuair a aimsítear sreabhán 

hidrothermal an-te (os cionn 150 ° C) gar don dromchla. Mar gheall ar fheabhsuithe i 

ngléasraí cumhachta timthriall dénártha, áfach, is féidir teochtaí ionchuir níos ísle a úsáid le 

haghaidh táirgeadh leictreachais. Féadann teicneolaíocht EGS tréscaoilteacht a chruthú 

agus a fheabhsú laistigh den fho-chomhéadan, agus is féidir teacht ar acmhainní 

geoiteirmeacha ag doimhneachtaí suas le 6 ciliméadar leis an teicneolaíocht druileála atá 

ann cheana (e.g. san Fhionlainn). Chuir na forbairtí teicneolaíochta seo ar chumas táirgeadh 

leictreachais geoiteirmeach inmharthana i gceantair íseal-mheán-eantalpachta a oireann do 

EGS, mar na tionscadail taispeána atá ag feidhmiú anois i Landau, sa Ghearmáin agus i 

Soultz sous Forets, an Fhrainc. Creidtear in Éirinn go soláthróidh doimhneachtaí os cionn 5 

chiliméadar raon teochtaí atá riachtanach le haghaidh táirgeadh leictreachais geoiteirmeach, 

ach teastaíonn faisnéis níos doimhne faoin bhfo-chomhéadan sular féidir na hacmhainní 

lárnacha eantalpachta seo a mheas go hiomlán. 

5.2.5 Eastóscadh miotail / mianadóireacht sáile 

D’fhéadfadh cainníochtaí eacnamaíocha mianraí agus miotail tuaslagtha a bheith i sreabháin 

the a phróiseáiltear trí ghléasraí táirgeachta leictreachais geoiteirmeach, a d’fhéadfaí a 

bhaint ag brabús faoi dhálaí iomchuí an mhargaidh. Rinneadh imscrúdú air seo le haghaidh 

spriocanna Eorpacha faoi thionscadal H2020 AE CHPM2030 (“cumhacht teasa 

comhcheangailte agus eastóscadh miotail”). Ginfidh eastóscadh miotail ciorcad iata mar seo 

i bhfad níos lú tionchair ar an gcomhshaol ná oibríochtaí mianadóireachta dromchla nó faoi 

thalamh traidisiúnta. I measc na samplaí suntasacha tá SAM ina mbaintear since i 

méideanna eacnamaíocha, agus tionscadal United Downs i gCorn na Breataine, an Ríocht 

Aontaithe ina bhfuil tiúchan litiam sa sreabhán geoiteirmeach a tháirgtear chomh hard le 250 

milleagram / L (tá pleananna ar bun chun gléasra a fhorbairt chun an litiam a bhaint.).  
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5.2.6 Áineas 

Baineadh úsáid as uiscí geoiteirmeacha ag teochtaí éagsúla ar fud stair an duine le 

haghaidh snámha agus áineasa. Is tionscal mór turasóireachta é úsáid uiscí geoiteirmeacha 

le haghaidh balneiteiripe i go leor áiteanna san Eoraip, e.g., an Iodáil, an Ostair, an 

Ghearmáin, Poblacht na Seice agus an Ungáir. In Éirinn, tá spriongaí teirmeacha a 

tharlaíonn go nádúrtha in oirthear agus in iardheisceart na tíre. Is é an t-aon sampla de 

thobar teirmeach a úsáidtear chun críocha fuinnimh geoiteirmeach ná ‘Lady’s Well’ i Mala, 

Co. Chorcaí. Úsáidtear uiscí timpeall 21 ° C ansin chun linn snámha poiblí a théamh. 

5.3 Seandálaíocht Tionscadal Geoiteirmeach 

Is féidir a thuiscint go bhfreagraíonn na cineálacha éagsúla tionscadal fuinnimh 

geoiteirmeach a d’fhéadfaí a sheachadadh in Éirinn le ceann de ocht gcinn de chineálacha 

éagsúla a bhfuil tréithe geolaíochta agus teicneolaíochta difriúla acu agus úsáidí deiridh 

féideartha éagsúla: 

Córas / 
teicneolaíocht Lúb dúnta 

Aschur < 70 cileavata > 70 cileavata 

 
  

Ardchórais 
Geoiteirmeacha 

Iarratais Téamh baile, 
ar scála beag 

Téamh / 
fuarú 
tráchtála, 
tionsclaíoch 

Téamh / fuarú 
ceantair, téamh 
tionsclaíoch 

Sampla GSHP 
tithíochta 
aonuaire 

IKEA, 
Ballymun 

Lúb is fearr 
leat, Greenfire 

Uimhir 
archetype 1 2 3 

 

Córas / 
teicneolaíoc
ht 

Lúb oscailte 
 Uiscí 

mianach 

Aschur < 70 
cileavata > 70 cileavata 

  

 
  Hidrothermal 

Córas 
Geoiteirmeach 

Feabhsaithe 

 
 

Iarratais Téamh 
baile, ar 
scála 
beag 

Téamh / 
fuarú 
tráchtála, 
tionsclaíoc
h 

Téamh / 
fuarú 
ceantair, 
téamh 
tionsclaíoch, 

Táirgeadh 
leictreachais, 
teas agus 
cumhacht 

 Téamh / 
fuarú 

ceantair, 
téamh 
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gairneoireac
ht 

chomhcheangailt
e 

tionsclaíoc
h 

Sampla GSHP 
tithíochta 
aonuaire 

Vistakon Dúbailte 
Abhantrach 
Pháras 

United Downs, 
Corn na 
Breataine 

 Mijnwater, 
Heerlen, 
An Ísiltír 

Uimhir 
archetype 4 5 6 7 
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Tá tréithe difriúla ag gach ceann de na cineálacha archetypes éagsúla seo ar cheart do 

chreat rialála nó beartas níos leithne freagairt dóibh ar bhealach atá comhréireach.    

5.4 Tionscadail agus Rialáil Geoiteirmeach 

Tá tréithe geolaíochta agus teicneolaíochta difriúla ag na cineálacha éagsúla córais agus 

úsáidí geoiteirmeacha, mar a thuairiscítear thuas. Bíonn tionchair fhéideartha éagsúla ag na 

gníomhaíochtaí a bhaineann le gach cineál tionscadail éagsúil, e.g. druileáil, idirghníomhú le 

screamhuisce, tréscaoilteacht fheabhsaithe, ar an gcomhshaol. Freagróidh an creat rialála 

do na tréithe difriúla seo go comhréireach, ag cinntiú go gcuirtear caighdeáin dea-

chleachtais i bhfeidhm agus go gcloítear leo agus go ndéantar rioscaí féideartha don 

chomhshaol a bhainistiú. 

Mar shampla, a chinntiú go leanann córais lúb dúnta éadomhain le haghaidh úsáidí baile 

agus tráchtála an cleachtas is fearr agus go bhfuil siad deartha i gceart le haghaidh 

riachtanas sonrach fo-chomhéadain nó tógála, d’fhéadfadh an creat rialála ligean do 

shuiteálaithe agus do shuiteálacha a chlárú chun scaipeadh na treorach dea-chleachtais a 

éascú agus eolas ar theochtaí an fho-chomhéadain, ionas gur féidir córais a mheaitseáil i 

gceart le riachtanais. Moltar tairseach 25 kW do chórais den sórt sin sula gceanglaítear 

orthu a bheith cláraithe.  Maidir le córais lúb oscailte éadomhain, d’fhéadfaí aghaidh a 

thabhairt ar thionchair dhiúltacha fhéideartha ar screamhuisce agus ar uisce dromchla trína 

chinntiú go ndéantar aon astarraingt uisce a chlárú leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil agus go ndéanfar beart de réir a dtairseacha. Caithfidh tionscadail níos 

doimhne le hoibríochtaí druileála níos mó, go háirithe tionscadail lúb oscailte agus 

hidrothermal, a bheith níos casta, riachtanais rialála níos mionsonraithe a chomhlíonadh. 

Caithfear faisnéis a thuiscint go héasca faoin tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag 

gníomhaíochtaí áirithe agus faoin gcaoi a ndéantar iad sin a bhainistiú laistigh den chreat 

rialála, go háirithe pobail atá gar don áit a moltar tionscadail níos mó. 
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Beidh an Tuarascáil Chomhshaoil a ullmhaíodh faoin Measúnú Straitéiseach Comhshaoil 

agus Ráiteas Tionchair Natura arna ullmhú faoin Measúnú Cuí mar bhonn eolais don 

Ráiteas Beartais deiridh. Aithneoidh siad seo na príomhrioscaí comhshaoil ó chineálacha 

éagsúla gníomhaíochtaí geoiteirmeacha. Leagfaidh an Ráiteas Beartais deiridh amach, i 

dtéarmaí leathana, an creat rialála ina ndéanfar na rioscaí seo a bhainistiú. Forbrófar an 

creat rialála mionsonraithe i gcomhthéacs aon reachtaíochta nua is gá. Forlíonfar rialacháin 

le treoracha cleachtais do rialtóirí agus d’oibreoirí agus cuirfear ar an eolas iad trí 

chaidreamh leis an bpobal, lena n-áirítear faisnéis for-rochtana a sholáthar, mar atá leagtha 

amach i Roinn 4.  

5.5 Céimeanna agus Gníomhaíochtaí Tionscadal 

Geoiteirmeach 

Meastar gur caipiteal riosca an infheistíocht tosaigh i dtionscadal geoiteirmeach domhain. Tá 

riosca bunúsach ann nach dtabharfaidh druileáil in aon áit ar leith dóthain teasa a 

theastaíonn chun a bheith tráchtála. Chun an riosca seo a bhainistiú, is gnách go leanann 

tionscadail gheoiteirmeacha próiseas ar stáitse, le cineálacha éagsúla gníomhaíochtaí i 

ngach céim. Beidh measúnú níos mionsonraithe ag teastáil ó thionscadail fuinnimh 

geoiteirmeacha níos mó. B’fhéidir go mbeidh ar an bpróiseas rialála tionscadail a mheas ag 

céimeanna ag brath ar na cineálacha éagsúla gníomhaíochtaí a bhaineann le gach céim. 

Chinnteodh cur chuige den sórt sin go gcuirfí seiceálacha iomchuí i bhfeidhm chun aghaidh 

a thabhairt ar na rioscaí a bhaineann le cineálacha éagsúla gníomhaíochtaí tionscadail agus 

go ndéantar gach tionscadal sonrach a mheas ar a fhiúntas. Táthar ag súil go mbeidh roinnt 

tionscadal in ann dul chun cinn níos gasta ná tionscadail eile agus beidh níos mó riosca ag 

cuid acu (geolaíoch, tráchtála, teicniúil, sóisialta) agus dá bhrí sin, níos mó rialála ná a 

chéile. Tá sé ríthábhachtach go bhfuil tairseacha i bhfeidhm chun a chinntiú nach mbeidh 

tionscadail bheaga, intíre nó tráchtála nach bhfuil aon riosca iontu faoi cheangal an próiseas 

rialála céanna a leanúint le tionscadail níos doimhne agus níos mó. 

Is féidir tionscadail gheoiteirmeacha baile níos lú a shuiteáil go rathúil de réir na gcaighdeán 

táirge agus ar bhonn staidéir deisce ar fhaisnéis atá ar fáil go poiblí. 

D’fhéadfadh go mbeadh staidéir gheolaíochta agus gheoifisiceacha ar an ngeolaíocht 

shonrach ag teastáil ó thionscadail gheoiteirmeacha aschuir níos airde, lena n-áirítear 

druileáil slinnole agus taiscéalaíoch chun an méid fuinnimh geoiteirmeach a d’fhéadfadh na 

teicneolaíochtaí atá ar fáil a ghabháil. Tugtar an chéim ‘Taiscéalaíocht’ air seo agus 

ailíneoidh sé leis an gcreat rialála trí Cheadúnas Taiscéalaíochta Fuinnimh Geoiteirmeach 
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ón Údarás Rialála Geoiteirmeach agus ceadanna eile de réir mar a éilíonn údaráis ábhartha 

eile chun rialacháin chomhshaoil, phleanála agus sábháilteachta a chomhlíonadh. 

Má nochtann céim an taiscéalaíochta sonraí a thugann le tuiscint go bhfuil tionscadal 

fuinnimh geoiteirmeach inmharthana, is féidir le tionscadal bogadh go dtí an chéad chéim 

eile, lena mbaineann tionscadal chun an acmhainn fuinnimh geoiteirmeach a bhainistiú agus 

an teas atá ar fáil a ghabháil. Maidir le tionscadail gheoiteirmeacha domhain, d’fhéadfadh 

druileáil agus tástáil tobair táirgeachta a bheith i gceist leis seo, córais, gléasra, foirgnimh 

agus naisc le bonneagar a fhorbairt, coimisiúnú agus oibriú agus monatóireacht ar feadh 

shaolré an tionscadail, sula ndéantar an tionscadal a dhíchoimisiúnú agus monatóireacht a 

dhéanamh air ina dhiaidh sin. Ailíneoidh an chéim seo leis an gcreat rialála trí Léas Gabhála 

Fuinnimh Geoiteirmeach ón Údarás Rialála Geoiteirmeach agus ceadanna eile de réir mar a 

éilíonn údaráis ábhartha eile chun rialacháin chomhshaoil, phleanála agus sábháilteachta a 

chomhlíonadh.      
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6 Creat Rialála Imlíne do Fhuinneamh 

Geoiteirmeach 

I mí na Samhna 2020, d’fhoilsigh an Roinn ‘Fuinneamh Geoiteirmeach in Éirinn - Treochlár 

do Chreat Beartais agus Rialála’, agus ‘Measúnú ar Fhuinneamh Geoiteirmeach do Téamh 

Ceantair in Éirinn’. Thagair an dá dhoiciméad sin nach bhfuil aon cheann sonrach ag Éirinn. 

Thagair an dá dhoiciméad sin nach bhfuil aon reachtaíocht nó creat rialála sonrach ag Éirinn 

a chuimsíonn fuinneamh geoiteirmeach seachas sainmhíniú ar “fuinneamh geoiteirmeach” 

mar “fuinneamh atá stóráilte i bhfoirm teasa faoi dhromchla domhain soladach” in Ionstraim 

Reachtúil Uimh. 147 de 2011 (Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Fuinneamh In-

athnuaite). 

Mar a tugadh faoi deara in ‘Measúnú ar Fhuinneamh Geoiteirmeach do Théamh Dúiche in 

Éirinn’, cé nach gá go gcuireann easpa reachtaíochta geoiteirmeach cosc ar thaiscéalaíocht 

nó forbairt fuinnimh gheoiteirmeach, méadaíonn sé an leibhéal riosca agus éiginnteachta do 

thionscadail agus d’infheisteoirí ionchasacha. (údaráis áitiúla / úsáideoirí cathrach san 

áireamh). Chuideodh creat rialála tiomnaithe d’fhuinneamh geoiteirmeach le spéis a 

mhealladh san fhuinneamh in-athnuaite seo agus roinnt buntáistí comhshaoil, geilleagair 

chiorclaigh agus aeráide a bhaineann leis a bhaint amach. 

De réir an Treochláir, tugann an Dréacht-Ráiteas Beartais seo breac-chuntas ar 

smaointeoireacht reatha na Roinne ar na prionsabail a chaithfeadh creat rialála sa todhchaí 

a chur san áireamh conas a d’fhéadfadh creat rialála a chur san áireamh: 

1. Úinéireacht fuinnimh gheoiteirmeach a rialáil 

2. Próiseas a chruthú chun iniúchadh agus leas a bhaint as acmhainní fuinnimh 

geoiteirmeacha. 

3. Córas tuairiscithe a chruthú ar thionscadail gheoiteirmeacha 

4. Comhtháthú le creataí rialála comhshaoil, sláinte agus sábháilteachta agus pleanála 

atá ann cheana. 

 
 

  



25 

 

6.1 Cosaint an Chomhshaoil agus Fuinneamh 
Geoiteirmeach 

Chun an prionsabal a chur i bhfeidhm go bhfuil cosaint an chomhshaoil thar a bheith 

tábhachtach, beidh feidhm ag an dlí cosanta comhshaoil atá ann cheana, lena n-áirítear 

cearta an phobail ar fhaisnéis agus rannpháirtíocht i bpróisis chinnteoireachta faoi 

Choinbhinsiún Aarhus, maidir le tionscadail gheoiteirmeacha. 

Ní mór tionscadail gheoiteirmeacha a mbíonn druileáil domhain i gceist leo a mheas le 

haghaidh aon tionchair ar an gcomhshaol sula bhféadann siad tosú. Teastaíonn 

‘Measúnuithe Tionchair Timpeallachta’ den sórt sin faoi dhlí an AE (Treoir 2011/92 / AE). 

Cinntíonn an próiseas um Measúnú Tionchair Timpeallachta (EIA) go ndéantar tionscadail a 

bhféadfadh éifeacht shuntasach a bheith acu ar an gcomhshaol a mheas roimh ré, ionas go 

mbeidh daoine ar an eolas faoi na héifeachtaí ar dóigh dóibh a bheith. Cuirfidh EIA do 

ghníomhaíochtaí geoiteirmeacha áirithe san áireamh na rioscaí féideartha go léir a 

bhaineann leis an ngníomhaíocht sin. D’fhéadfadh go mbeadh an riachtanas le haghaidh 

Tuarascáil ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta (EIAR) mar thoradh ar an bpróiseas 

EIA. Leagann sé seo amach na héifeachtaí dóchúla, dearfacha agus diúltacha: 

• Daoine 

• Flóra 

• Fána 

• Ithir 

• Uisce 

• Aer 

• Tírdhreach 

• Oidhreacht chultúrtha 

 

Ní mór an EIAR, a leagann amach freisin an chaoi a ndéileálfar le haon éifeachtaí diúltacha 

a d’fhéadfadh a bheith ann, a chur isteach le haon iarratas pleanála. D’fhéadfadh go 

mbeadh EIA ag teastáil ó roinnt gníomhaíochtaí, mar shampla druileáil domhain. I gcásanna 

den sórt sin, caithfear an EIAR a chur faoi bhráid an GSRO sula bhféadfaí gníomhaíochtaí 

faoi údarú geoiteirmeach (GEEL / GECL) a cheadú. 

Bhunaigh Treoracha Éan agus Gnáthóg an AE líonra Natura 2000 de shuíomhanna 

Eorpacha, a chuimsíonn Limistéir Speisialta Caomhnaithe agus Limistéir Chosanta 

Speisialta in Éirinn. Ní mór d’aon tionscadal geoiteirmeach a bhféadfadh tionchar a bheith 

aige ar aon cheann de na suíomhanna seo dul trí phróiseas ar a dtugtar ‘Measúnú Cuí’, a 

mbíonn ‘Ráiteas Tionchair Natura’ (NIS) mar thoradh air. 
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Bunófar na tairseacha, na ceanglais (lena n-áirítear cead pleanála) agus údaráis inniúla 

maidir leis na scagthástáil agus na measúnuithe comhshaoil a éilítear faoi dhlí an AE mar 

chuid den chreat rialála maidir le fuinneamh geoiteirmeach. 

Mar a leagtar amach i bhFíor 5.1 agus i bhFíor 5.2 thíos (Roinn 6.6.1), i dteannta le EIAnna 

agus AAanna, d’fhéadfadh go mbeadh ceadanna breise ag teastáil le haghaidh aon 

scardadh nó astaíochtaí. Beidh siad seo faoi shainchúram na Gníomhaireachta um 

Chaomhnú Comhshaoil. Ar an gcaoi chéanna, d’fhéadfadh ceadúnas a bheith ag teastáil ó 

aon tionscadal a bhainfidh nó a atreoraíonn uisce, amhail ó screamhuisce nó tollpholl, de 

réir na reachtaíochta astarraingthe uisce.  

6.2 Úinéireacht ar Fhuinneamh Geoiteirmeach 

Mar bhonn agus taca leis an gcreat rialála, moltar go ndéanfar úinéireacht ar fhuinneamh 

geoiteirmeach, mar acmhainn nádúrtha, a dhílsiú don Aire Comhshaoil, Aeráide agus 

Cumarsáide, agus go gcumhachtófar don Aire rialacháin shonracha a dhéanamh. Ligfidh sé 

seo don chreat rialála cinnteacht a thabhairt do thionscadail gheoiteirmeacha suntasacha a 

bhféadfadh tionscadail eile ina dhiaidh sin dul i bhfeidhm orthu.  

6.3 Údarás Rialála Geoiteirmeach 

Is í an Oifig um Rialáil Geo-eolaíochta (GSRO) sa Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 

Cumarsáide, an tÚdarás Rialála Geoiteirmeach. 

Déanann údaráis rialála eile measúnú ar ghníomhaíochtaí a bhfuil tionchair acu laistigh dá 

réimsí freagrachta, amhail an comhshaol, pleanáil, chomh maith le sláinte agus 

sábháilteacht. Déanfaidh na comhlachtaí ábhartha tionscadail gheoiteirmeacha, mar 

ghníomhaíochtaí nua, a mheas laistigh dá bhfreagrachtaí atá ann cheana.   

6.3.1 Ráthaíocht toirt teasa 

Mar atá leagtha amach i Roinn 4, ní dócha go mbeidh tionchar ag tionscadail 

chomharsanacha ina dhiaidh sin ar chineálacha áirithe tionscadal geoiteirmeach a 

tharraingeodh ar an acmhainn teasa geoiteirmeach céanna. 

Tá sé beartaithe go ráthóidh an creat rialála go mbeidh rochtain ag oibreoirí suiteálacha 

geoiteirmeacha ar mhéid teasa ar leith ó gheolaíocht ar leith ar feadh tréimhse áirithe ama 

chun críche ar leith. Chun an ‘ráthaíocht’ a oibriú, beidh léas ag teastáil ó gach forbairt 

gheoiteirmeach thar thairseach áirithe fuinnimh (Cileavata), ag ligean don sealbhóir 

fuinneamh geoiteirmeach a ghabháil. Ansin diúltóidh an Stát léasanna comhchosúla d’aon 
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tionscadail a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar an ráthaíocht do thionscadal atá ann cheana 

agus a chomhlíonann riachtanais an léasa i gcónaí.  

6.3.2 Ceanglais feidhmíochta léasa 

Beidh margadh rialáilte leictreachais le díol ag aon tionscadal domhain-tobair a ghineann 

leictreachas agus a nascann leis an eangach náisiúnta lena dháileadh ar chustaiméirí 

ionchasacha. Maidir le tionscadail a ghineann teas amháin, tá teorainneacha geografacha 

ann maidir leis an gcumas an teas sin a dhíol, toisc go dteastaíonn líonra dáileacháin 

tiomnaithe ard-inslithe ón bhfoinse go dtí an úsáid. Mar an gcéanna bheadh ceannaitheoirí 

teasa teoranta de réir tíreolaíochta go, i bhformhór na gcineálacha tionscadal, foinse teasa 

geoiteirmeach amháin. Is féidir cásanna eile a chuireann teorainn leis an gcumas soláthróir 

fuinnimh geoiteirmeach a athrú. Ba cheart, dá bhrí sin, go dtugann léasanna a thugann 

ráthaíocht do sholáthraí thar acmhainn gheoiteirmeach úsáid deiridh na hacmhainne sin 

chun a chinntiú gur úsáid éifeachtach na hacmhainne sin í. 

Déanfar tagairt d’iarratas ar léas:  

• ríomh geo-eolaíoch an toirt teasa gheolaíoch a bhfuil oibreoir ag moladh teas a ghabháil 
uaidh 

• critéir chun a chinneadh an úsáid shábháilte, éifeachtúil agus chothrom é tionscadal as 
acmhainn teasa 
 

Ba cheart go gcinnteodh rialáil freisin go bhfuil praghsanna cothrom, i bhfianaise na 

dteorainneacha geografacha ar iomaíocht. Agus an creat rialála á forbairt, cinnfidh an Roinn 

an bealach is fearr chun é seo a bhaint amach. Déanfaidh an Roinn imscrúdú breise air seo 

chun a fháil amach conas is fearr is féidir é sin a bhaint amach agus, más gá, chun praghsáil 

monaplachta a sheachaint, comhtháite leis an bpróiseas ceadúnaithe. Breithneofar freisin 

cásanna ina bhféadfadh ceannaitheoir aonair cumhacht a bheith aige ar sholáthraí fuinnimh 

geoiteirmeach. D’fhéadfadh tearc-infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail gheoiteirmeacha 

mar thoradh ar monapsonacht. 

Chun leanúint leis an ráthaíocht, beidh ar thionscadal riachtanais feidhmíochta a 

chomhlíonadh maidir leis an bhfuinneamh a sholáthraítear agus a phraghas don úsáideoir 

deiridh. 

Go dtí seo bhí an chuid is mó de na tionscadail gheoiteirmeacha faoi smacht an úsáideora 

deiridh. Sna cásanna seo, ní thrádáiltear an fuinneamh idir dhá pháirtí agus níl aon 

idirbheart ná praghas le rialáil. 
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6.3.3 Fad léasa 

Léireoidh fad nó téarma an léasa an gá le toradh ar infheistíocht a fháil le himeacht ama 

agus cinnteoidh sé nach gcoinneofar léasanna ar feadh tréimhse éiginnte do chórais a 

thagann chun bheith mí-éifeachtach.   

6.4 Tairseacha 

Tá sé beartaithe gur cheart cineálacha éagsúla suiteálacha geoiteirmeacha a rialáil ar 

bhealach éagsúil faoin gcreat rialála geoiteirmeach nua:  

• Ní dhéanfar aon táirgeadh a tháirgeann níos lú ná 25 cileavata de fhuinneamh a rialáil 
thar an gcóras reatha maidir le caighdeáin táirge do chaidéil teasa (gan caidéil teasa 
geoiteirmeacha baile a áireamh ón gcreat rialála) 

• Éileoidh siad siúd idir 25 cileavata agus 70 cileavata clárú leis an GSRO agus údarú 
b’fhéidir; agus 

• Ní bheidh ceadúnas taiscéalaíochta agus léas ón GSRO ag teastáil ach dóibh siúd os 
cionn 70 cileavata.   

6.5 Clárú 

D’fhéadfadh go n-áireofaí san fhaisnéis a theastaíonn i suiteáil geoiteirmeach beartaithe: 

• Sonraí suímh lena n-áirítear tagairt fóilió clár talún agus eircode (nuair atá siad ar fáil), 
léarscáil de mhéid an chórais gheoiteirmeach; 

• Cineál córais (m.sh., lúb dúnta nó oscailte), uasmhéid teasa; 

• Líon na dtollpholl agus doimhneacht agus uillinn (más infheidhme); 

• Ainm an suiteálaí.  

D’fhéadfaí córais atá suiteáilte cheana a chlárú ar bhonn deonach. 

Cinnteoidh an Roinn go mbeidh aon chóras cláraithe agus údaraithe a thabharfar isteach 

chomh simplí le húsáid agus chomh sruthlínithe agus is féidir.  

6.6 Próiseas ceadúnaithe 

I dtosach báire, beidh Ceadúnas Taiscéalaíochta Fuinnimh Geoiteirmeach (GEEL) ón 

GSRO ag teastáil ó aon chórais atá beartaithe os cionn na tairsí beartais uachtaraí (70 

cileavata) chun an acmhainn gheoiteirmeach a iniúchadh. Sula dtabharfar isteach rialachán 

faoin reachtaíocht chumasúcháin próiseas ceadúnaithe, déanfar tuilleadh comhairliúcháin 

lena chinntiú go mbeidh an próiseas chomh trédhearcach agus chomh héifeachtúil agus is 

féidir. Tugann an chuid seo breac-chuntas ar smaointeoireacht reatha na Roinne ar an gcaoi 

a n-oibreodh próiseas ceadúnaithe. Beidh comhairliúchán poiblí ina chuid dhílis den 

phróiseas ceadúnaithe, de réir Choinbhinsiún Aarhus ar rannpháirtíocht an phobail i 

gcinnteoireacht agus rochtain ar cheartas i gcúrsaí comhshaoil. 
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6.6.1 Ceadúnas Taiscéalaíochta Fuinnimh Geoiteirmeach (GEEL) 

Beidh clár oibre, arna fhormheas ag an GSRO, mar bhonn agus mar thaca ag Ceadúnas 

Taiscéalaíochta Fuinnimh Geoiteirmeach (GEEL). Déanfaidh an GSRO measúnú freisin ar 

chumas teicniúil agus airgeadais an iarratasóra tabhairt faoin gclár oibre. 

Is é cuspóir GEEL a chinneadh an féidir leis an acmhainn gheoiteirmeach dóthain fuinnimh a 

sholáthar chun an tionscadal fuinnimh geoiteirmeach atá beartaithe a dhéanamh 

inmharthana. Beidh Léas Gabhála Fuinnimh Geoiteirmeach (GECL) ag teastáil ó 

thionscadail inmharthana. 

Bronnfar limistéar GEELnna mar limistéar seasta (km2), a gcinnfidh an GSRO a mhéid mar 

fhreagairt ar gach iarratas ar cheadúnas. 

Mairfidh tréimhse GEEL thart ar 6 bliana agus beidh tréimhse athbhreithnithe ag an 

lárphointe. Is é cuspóir an athbhreithnithe a chinntiú go gcomhlíontar coinníollacha an 

cheadúnais agus a chinntiú go ndéantar gach sonraí a bhailítear le linn an chláir oibre a 

thuairisciú don GSRO. In imthosca áirithe, amhail an gá le bailiú sonraí breise, agus más 

chun leasa an Stáit é, féadfar an GEEL a leathnú. 

Toiliú le haghaidh Gníomhaíochtaí faoi GEEL 

Ceanglófar ar shealbhóir GEEL toiliú roinnt údarás rialála a fháil maidir le gníomhaíochtaí 

taiscéalaíochta beartaithe. Cé nach liosta uileghabhálach é taispeántar na cineálacha toilithe 

a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil i bhFíor 5.1. Déanann údaráis rialála eile measúnú ar 

ghníomhaíochtaí a bhfuil tionchair acu laistigh dá réimsí freagrachta, amhail an comhshaol, 

pleanáil agus sláinte agus sábháilteacht. Déanfaidh na comhlachtaí ábhartha tionscadail 

gheoiteirmeacha, mar ghníomhaíochtaí nua, a mheas laistigh dá bhfreagrachtaí atá ann 

cheana.   

 

Fíor 5.1: Na cineálacha toilithe / ceadanna a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil faoi GEEL 

Ag céim ar bith le linn théarma GEEL féadfaidh cuideachta iarratas a dhéanamh ar Léas 

Gabhála Fuinnimh Geoiteirmeach (GECL) má tá sí den tuairim go bhfuil an acmhainn 

gheoiteirmeach inmharthana le haghaidh táirgeadh fuinnimh. Diúltófar d’iarratas GEEL dá 
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mbeadh tionchar ag aon úsáid fhéideartha ar an acmhainn gheoiteirmeach ar rochtain 

údaráis atá ann cheana ar thoirt teasa ar leith. 

6.6.2 Léas Gabhála Fuinnimh Geoiteirmeach (GECL) 

Teastaíonn Léas Gabhála Fuinnimh Geoiteirmeach (GECL) chun fuinneamh a ghabháil os 

cionn na tairsí beartais ó acmhainn gheoiteirmeach. 

Beidh Plean Forbartha Geoiteirmeach (GPOD) mar bhonn agus thaca ag GECL, a chaithfidh 

an GSRO a cheadú. Clúdóidh an GPOD saolré iomlán na forbartha beartaithe lena n-áirítear 

tógáil (druileáil tobair, tógáil plandaí, nasc eangaí), oibríochtaí táirgeachta inbhuanaithe, 

agus díchoimisiúnú. 

Cinnfear réimse na GECLanna ar rochtain ar thoirt teasa ar leith, agus ní ar limistéar seasta 

(km2). Le linn chúrsa an léasa ní mór don Oibreoir tuairisciú ar bhonn bliantúil chun 

comhlíonadh le coinníollacha an léasa a dhearbhú, chun tuairisciú ar thuiscint reatha na 

léasaithe ar an acmhainn gheoiteirmeach agus chun a thaispeáint go bhfuil an acmhainn 

gheoiteirmeach á bainistiú ar bhealach inbhuanaithe. 

Cinnfear fad an GECL de réir an saolré pleanáilte agus an toradh ar infheistíocht an chórais 

gheoiteirmeach. Is é 30 bliain amlíne táscach do GECL, ach beidh fad an GECL ag brath ar 

chastacht, costas agus feidhmíocht an chórais gheoiteirmeach. 

Toilithe le haghaidh Gníomhaíochtaí faoi GECL 

Ceanglófar ar shealbhóir GECL toiliú roinnt údarás rialála a fháil maidir leis na 

gníomhaíochtaí pleanáilte. Cé nach liosta uileghabhálach é, taispeántar na cineálacha 

toilithe a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil i bhFíor 5.2. Déanfaidh údaráis rialála eile 

gníomhaíochtaí geoiteirmeacha a mheas mar ábhartha dá bhfreagrachtaí atá ann cheana.   

 

Fíor 5.2: Na cineálacha toilithe a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil faoi GECL 

6.6.3 Tuairisciú Sonraí 

Coinneoidh sealbhóirí GEELnna agus GECLanna don GSRO, saor in aisce agus laistigh de 

theorainneacha ama a shonróidh an GSRO, cibé taifid, sonraí, léirmhínithe agus faisnéis eile 
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a shonróidh an GSRO, dá ngairtear anseo le chéile “ sonraí ”. Úsáidfidh an GSRO sonraí 

den sórt sin chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh. 

Is é Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann an stór náisiúnta sonraí eolaíochta Cruinne, 

agus rannán den Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide. Ar mhaithe le leas an Stáit, 

beidh an Roinn i dteideal tráth ar bith úsáid a bhaint as aon sonraí a fhaightear ó shealbhóir 

údaraithe geoiteirmeach chun fuinneamh geoiteirmeach a fhorbairt in Éirinn. San áireamh 

anseo bheadh nuashonrú ar mhúnlaí geoiteirmeacha réigiúnacha agus léarscáileanna 

náisiúnta agus réigiúnacha a fhoilsiú. 

Ní nochtfar na sonraí go léir a chuirtear ar fáil faoi fhorálacha údarú geoiteirmeach (GEEL / 

GECL) d’aon duine nach bhfuil i seirbhís nó i bhfostaíocht an Stáit go dtí go mbeidh tréimhse 

rúndachta le socrú ag an GSRO caite ó dháta na sonraí a thíolacadh / a chríochnú. 

Samhlaítear go mbeidh an tréimhse rúndachta seo thart ar 3 go 6 bliana. 

Mura ndeonaítear GECL tar éis GEEL, beidh an GSRO saor láithreach na sonraí sin a 

sholáthraítear faoi fhorálacha an GEEL a scaoileadh nó a scaipeadh ar bhealach eile. 

Sula sonraítear na cineálacha sonraí a bheidh ag teastáil faoi rialacháin, tabharfar faoi 

chleachtadh comhairliúcháin ar leithligh, le tacaíocht ó pháipéir theicniúla.  

6.6.4 Díchoimisiúnú Saoráidí 

Beidh sé de fhreagracht ar shealbhóir údarú geoiteirmeach (GEEL / GECL) foráil a 

dhéanamh chun costais díchoimisiúnaithe saoráidí seasta a chomhlíonadh chun sástacht an 

GSRO agus de réir dea-chleachtas agus dlí an tionscail. 

Maidir le saoráidí a thógtar faoi GECL, cuirfidh sealbhóir an údaraithe plean 

díchoimisiúnaithe faoi bhráid GSRO lena cheadú, ag leagan amach tograí chun na saoráidí 

seasta go léir a bhaineann le hoibríochtaí den sórt sin a thréigean, tar éis scor buan 

d’oibríochtaí sa limistéar. 

Beidh urrús díchoimisiúnaithe ag gach léasaí ag sealbhóirí GECL dá sciar de na costais 

díchoimisiúnaithe. 
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7 Sonraí, Bearnaí Eolais agus Réimsí Taighde 

Tá bailiú sonraí agus bainistíocht eolais ríthábhachtach chun forbairt gheoiteirmeach in 

Éirinn a chur chun cinn. I bhfoilseachán Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, 

“Measúnú ar Fhuinneamh Geoiteirmeach do Téamh Ceantair in Éirinn” aithníodh ardchostas 

druileála fo-chomhéadain mar cheann de na príomhbhacainní ar fhorbairt geoiteirmeach in 

Éirinn. Is deacair an costas ard a bheith ar thionscadail ionchasacha maoiniú a fháil chun 

druileáil a dhéanamh ar na toibreacha a theastaíonn chun faisnéis a bhailiú faoi acmhainní 

geoiteirmeacha. Tá an costas ard seo mar thoradh ar easpa sonraí ar na príomhfhachtóirí 

geolaíochta a chinneann cáilíocht acmhainne geoiteirmeach. Tá sé ríthábhachtach aghaidh 

a thabhairt ar neamhchinnteacht gheolaíoch chun go n-éireoidh le tionscadail 

gheoiteirmeacha ag beagnach gach céim den phróiseas pleanála agus forbartha. Ba cheart 

sonraí fo-chomhéadain ardchaighdeáin atá ar fáil go poiblí a bhailiú agus a scaipeadh tríd 

an mBunachar Sonraí Geoiteirmeach Náisiúnta, ina mbeidh léarscáileanna, uirlisí agus 

treoirlínte dea-chleachtais. Tá sé ríthábhachtach mar sin go ndéanfar clár bailithe sonraí 

geolaíochta chun forbairt gheoiteirmeach a spreagadh. Aithnítear go háirithe go mbeidh gá 

le clár druileála domhain agus geoifisice domhain chun aghaidh a thabhairt ar na bearnaí 

eolais. 

Chomh maith le dícharbónú a éascú trí fhorbairt gheoiteirmeach a spreagadh, tá sé 

riachtanach freisin go mbeidh rochtain ag údaráis rialála ar na sonraí riachtanacha chun a 

bhfeidhmeanna a chomhlíonadh. Úsáidfear sonraí i gcinnteoireacht maidir le dámhachtainí 

ceadúnais, chun forbairtí sábháilte a chinntiú, chun na cleachtais is fearr a chur i bhfeidhm 

maidir le bainistíocht acmhainní agus chun an comhshaol a chosaint. 

Trí bheith ag gabháil do chlár bailithe sonraí, agus ag spreagadh taighde gaolmhar bunaithe 

ar na sonraí seo, cabhróidh sé freisin le saineolas geoiteirmeach dúchasach a fhorbairt, 

agus poist gheilleagair ghlais a chruthú. Beidh na sonraí i mBunachar Sonraí Geoiteirmeach 

Náisiúnta na Roinne. 

Ullmhóidh an Roinn páipéar ar thábhacht sonraí fo-chomhéadain chun forbairt 

gheoiteirmeach a chur chun cinn agus conas a d’fhéadfaí na sonraí seo a sholáthar. 

Tabharfar an obair seo ar aghaidh leis an nGrúpa Comhairleach um Fhuinneamh 

Geoiteirmeach. Ina theannta sin, ullmhóidh an Roinn páipéar ag míniú seismeachas 

spreagtha, a bhfuil baint aige le roinnt córais gheoiteirmeacha, na rioscaí a d’fhéadfadh 

teacht chun cinn leis an ngníomhaíocht seo, agus conas a úsáidfear sonraí fo-chomhéadain 

chun riosca den sórt sin a aithint agus a mhaolú. Cuirfidh an páipéar bonn eolais faoi 

rannpháirtíocht leis an bpobal ar an ábhar.  
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8 Conclúid 

Is céim thábhachtach í an dréacht-Ráiteas Beartais seo ar Fhuinneamh Geoiteirmeach chun 

fáil réidh le bacainní ar úsáid fuinnimh gheoiteirmeach mar fhoinse iontaofa, in-athnuaite 

fuinnimh in-athnuaite in Éirinn a fhéadfaidh cur lenár gcuspóirí Gníomhaíochta Aeráide a 

bhaint amach. Leanfaidh an Ráiteas Beartais deiridh tréimhse comhairliúcháin phoiblí agus 

an Measúnú Straitéiseach Comhshaoil agus Measúnú Cuí. Leagfaidh sé amach an rialáil atá 

beartaithe an chreata rialála, arna threorú ag teagmháil leis an bpobal agus tuilleadh oibre i 

mbailiú sonraí ar acmhainní geoiteirmeacha na hÉireann.   
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