
 

 

 

Cuir an chatagóir thionscadail in iúl le do thoil de réir mar is cuí: 

Tonnta:   

 

Taoide:        

 

Gaoth:        

 

Eile:       
 

 

 

X 

Luaigh go sonrach le do thoil:  

 
COSAINT SONRAÍ 

Maíonn Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí go bhféadfadh an Coimisinéir Cosanta Sonraí caingean a 
thionscnamh (ionchúiseamh san áireamh) in aghaidh aon duine a sheolann ábhar bolscaireachta chuig daoine 
aonair gan toiliú a fháil uathu roimh ré. Tá sé de fhreagracht ar dhaoine nó ar eintitis ar mian leo leas a bhaint 
as aon sonraí pearsanta a fhaightear ar fhoirm iarratais chun críocha na margaíochta dírí deimhin a dhéanamh 
go bhfuil cead acu é sin a dhéanamh de réir cheanglais na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1998 agus 2003 agus 
de réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (2016/679).  
  

 
Iarratas ar Cheadúnas Imscrúdaitheach Urthrá (Fuinneamh In-athnuaite Amach ón 

gCósta) 
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Ainm agus Seoladh Baile an Iarratasóra: 
 
 
Ainm Iomlán an Iarratasóra (ní hainm an Ghníomhaire): 
 

Stiúrthóir Tionscadail Gaoithe Amach ón gCósta (Éire), BSL  

 

 
Cuideachta/Eagraíocht: 
 
Forbairt Gaoithe BSL Teoranta, ar fochuideachta í atá ar lánúinéireacht BSL. 

 

 
Seoladh Baile: 
 
Forbairt Gaoithe BSL Teoranta 

Ceannoifig BSL 

27 Sráid Mhic Liam Íochtarach 

Baile Átha Cliath 2 

 
Éirchód: 
 
D02 KT92 

 
Sonraí Teagmhála an Iarratasóra: 
 
 
Uimhir ghutháin: 
 
+353 

 
 
Seoladh ríomhphoist: 
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Teagmhálaí Ainmnithe (I gCás nach Ionann É/Í agus an Duine 
Luaite Thuas) 
 

 
Ainm: 
 

 
Seoladh Baile: 
 
Innealtóireacht & Mórthionscadail BSL 

Lárcheantar Aerfort Bhaile Átha Cliath a hAon 

Aerfort Bhaile Átha Cliath 

Clochrán 

Co. Bhaile Átha Cliath. 

K67 XF72 

 
Uimhir ghutháin: 
 
+353  

 
Seoladh ríomhphoist: 
 

 
Comhairleoir Dlí an Iarratasóra: 
 
 
Ainm: 
 

 Páirtí, McCann Fitzgerald 

 
Seoladh Baile:  
 
Cois Abhann a hAon, Cé Sir John Rogerson, Baile Átha Cliath 2 D02 X576 

 
 
Uimhir ghutháin:  
 
+353  

 
Seoladh ríomhphoist:  
 

mccannfitzgerald.com   
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Cuid 1: Sonraí an Togra  
(Féach thíos an Tuarascáil a Ghabhann Leis & Sceideal na hOibre) 
 
 
1.1 

 
Tabhair roinnt eolais chúlra faoin tionscadal lena n-áirítear cén fáth agus cad chuige a ndearnadh na
hiniúchtaí láithreáin, próiseas roghnúcháin an tsuímh agus aon togra maidir le hoibreacha a
dhéanamh ar an suíomh amach anseo. 
Cúlra 

Is í Forbairt Gaoithe BSL Teoranta, ar fochuideachta í atá ar lánúinéireacht BSL, a chuireann an t-
iarratas seo isteach. Tá sé beartaithe ag BSL feirmeacha gaoithe amach ón gcósta a fhorbairt timpeall 
ar chósta na hÉireann ar mhaithe le tacú le spriocanna náisiúnta agus Eorpacha a bhaint amach i 
leith fuinneamh in-athnuaite a ghiniúint agus ár sochaí a dhícharbónú. 

 
Tá dhá thionscadal mar chuid den tionscadal ‘Gaoth na Mara Ceiltí’: is é sin, Gaoth na Mara Ceiltí a 
hAon ar tionscadal é a bhfuil dúshraith fhosaithe aige agus Gaoth na Mara Ceiltí a Dó, ar tionscadal 
é a bhfuil dúshraith ar snámh aige. Tá Gaoth na Mara Ceiltí lonnaithe ó theas ó Co. Chorcaí Cork agus 
siar ó dheas de Chontae Phort Láirge fad is atá Gaoth na Mara Ceiltí a hAon thart ar 7.5km amach 
ón gcósta. 

 
Tá limistéar cuardaigh Ghaoth na Mara Ceiltí a hAon ina iomláine suite laistigh den teorainn de 12 
muirmhíle (nm). Is é an t-aon chuid de Gaoth na Mara Ceiltí a Dó atá suite laistigh den teorainn de 
12 mhuirmhíle ná an limistéar cuardaigh don bhealach an chábla easpórtála agus limistéar an eagar 
tuirbíní suite lastall den teorainn chéanna. Chun críche an iarratais seo ar Cheadúnas Urthrá, 
cuimsíonn an limistéar Iarratais Gaoth na Mara Ceiltí a hAon agus bealach an chábla easpórtála do 
Ghaoth na Mara Ceiltí a Dó.  

 
Is leis na hoibreacha Iniúchta Suímh (IS) amháin a bhaineann an tIarratas ar Cheadúnas Urthrá seo. 
Is oibreacha sealadacha iad seo nach mbeidh ann ach ar feadh tamaill. 

Beidh an tionscadal deiridh, na feirmeacha gaoithe féin, faoi réir iarratas comhthoilithe iomlán in am 
agus i dtráth agus tá sé lasmuigh de réim an iarratais seo mar sin. Tá an chéim tosaigh an phróisis 
forbartha foriomlán dírithe ar na hoibreacha IS amháin a dhéanamh agus is amhlaidh atá chun 
measúnachtaí féidearthachta atá ar siúl go fóill a threorú le haghaidh na forbartha, dearadh 
foriomlán na feirmeacha gaoithe agus chun bonn eolais a chur faoi chríochnú na Tuarascála 
Measúnachta Tionchair Timpeallachta (TMTT) agus an Ráiteas Tionchair Natura (RTN) le gur féidir 
iad a chur isteach in éineacht le haon iarratas comhthoilithe tionscadail amach anseo. Tabharfar 
aghaidh ar thionchair na gcéimeanna tógála agus oibríochtúla a bheadh ag aon fheirm ghaoithe atá 
beartaithe sa TMTT agus sa RTN a bheidh in éineacht le haon. 

 
Tugtar faoi deireadh go síneann limistéar staidéir an tionscadail Ghaoth na Mara Ceiltí a Dó anall 
thar an teorainn urthrá de 12nm. Más gá a thuilleadh ceadanna a fháil le haghaidh oibreacha iniúchta 
lasmuigh den teorainn 12nm agus sa chás go bhfuil próiseas i bhfeidhm chun iarratais a éascú, 
cuirfear iarratais isteach ina leith. 

 

 
Próiseas Roghnúcháin Suímh 
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I gcaitheamh 2019-2020 thug BSL faoi phróiseas forleathan roghnúcháin suímh inar ndearna siad 
cósta iomlán Phoblacht na hÉireann (PnaÉ) a mheas, d’fhonn suíomhanna a d'fhéadfadh a bheith 
oiriúnach a aimsiú le feirmeacha gaoithe amach ón gcósta a fhorbairt orthu. Mar chuid den phróiseas 
sin rinneadh réamh-mheasúnuithe ar na gnéithe timpeallachta agus teicniúla a bhainfeadh le 
forbairt agus aird ar na páirtithe leasmhara éagsúla agus lucht úsáidte mara a d’fhéadfadh na 
hoibreacha IS agus an fhorbairt dheiridh (an fheirm ghaoithe í féin) cur isteach orthu. 

 
Mar thoradh ar an bpróiseas tá BSL tar éis roinnt tionscadail tosaíochta a shainaithint agus iad réidh 
anois chun iarracht a dhéanamh iad a thabhairt go dtí an chéad chéim eile sa phróiseas: is é sin, 
tabhairt faoi iniúchtaí níos doimhne a dhéanamh, chomh maith le dul i mbun suirbhéireachta agus 
comhairliúcháin d’fhonn cuidiú le cinneadh a dhéanamh maidir le cé acu an bhfuil deis forbartha 
réadúil ann nó nach bhfuil.  

 
Ar cheann de na tionscadail seo tá Gaoth na Mara Ceiltí, atá ina ábhar don Iarratas Ní bhraitheann 
Gaoth na Mara Ceiltí ar aon suíomh oiriúnach eile, ó thaobh feidhme nó dlí de nó ar aon tslí eile. 

 
Cuspóirí IS 

Déantar mionchur síos ar na cuspóirí IS a chuirtear ar fáil sa cháipéis Sceideal na nOibreacha a 
ghabhann leis. Mar sin féin, ar an mórchóir is iad seo a leanas cuspóirí na n-oibreacha atá molta faoin 
Iarratas ar Cheadúnas Urthrá seo: 

 

- Breis eolais a bhailiú faoi ghrinneall na farraige agus faoi fho-ghrinneall na farraige. 

- A dhóthain sonraí geoiteicniúla a bhailiú le gur féidir sainghnéithe sraitheanna fho-ghrinneall na 
farraige a léiriú. 

- Faisnéis ghaoithe agus mheit-aigéin (leibhéil na dtonnta, an tsrutha, na taoide agus an uisce) 
chruinn a bhailiú. 

- Faisnéis bhonnlíne a sholáthar don fhoireann tionscadail maidir leis na dálaí timpeallachta ar an 
suíomh, lena n-áirítear éiceolaíocht mhuirí, na n-éan, na mamach agus beantós. 

- Faisnéis a sholáthar don fhoireann tionscadail faoi dhálaí seandálaíochta an tsuímh. 

D’fhonn na gcuspóirí thuasluaite a bhaint amach beidh gá le hoibreacha IS éagsúla agus le feidhm a 
bhaint as gléasanna monatóireachta ó am go chéile, agus caithfidh Ceadúndas Urthrá a bheith ag 
BSL faoi choinne seo. 

 
Oibreacha Amach Anseo 

Ag brath ar thorthaí measúnachtaí ar an suíomh atá ag dul ar aghaidh go fóill, cuid acu a mbeidh 
tionchar ag na hIniúchtaí Suímh orthu, agus más amhlaidh go meastar go bhfuil an suíomh oiriúnach 
chun forbartha agus má éiríonn leis an comhthoiliú oiriúnach cuí a bhaint amach, bhainfeadh 
oibreacha a d’fhéadfadh tarlú amach anseo le forbairt dheiridh na feirme gaoithe agus foghnéithe 
bainteach léi. 

 
I gcás Gaoth na Mara Ceiltí is éard a bheadh i gceist leis seo, ar an mórchóir, ná tuirbíní gaoithe 
fosaithe amach ón gcósta agus ardá(i)n fostáisiúin amach ón gcósta a thógáil, cáblaí amach ón gcósta 
a leagan agus oibreacha gaolmhara faoin gcladach a thógáil lena n-áirítear ceangal leis an eangach 
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leictreachais (i bhfoirm cáblaí faoi thalamh táthar ag súil) agus oibreacha fostáisiúin. Bheadh 
oibreacha le haghaidh Ghaoth na Mara Ceiltí a Dó sách cosúil leis ach amháin go mbeadh an tuirbín 
gaoithe agus dúshraith an fhostáisiúin eischósta ina struchtúir ar snámha agus iad ceangailte le 
grinneall na farraige le meascán de théada tíre agus d’ancairí. 

 
Is ionann an t-iarratas seo agus Iarratas ar Cheadúnas Urthrá gan d’aidhm aige ach tabhairt faoi 
gníomhaíochtaí IS. Tá gá leis na gníomhaíochtaí seo chun bonn eolais a chur faoi fhéidearthacht 
fhoriomlán an tionscadail, faoi na coinníollacha atá i réim ar an suíomh agus feadh bhealach an 
chábla, chomh maith le treoir a thabhairt do na measúnachtaí éagsúla atá de dhíth chun an 
tionscadal a chur chun cinn agus an tionscadal a fhorbairt. 

 
Níl an t-iarratas comhthoilithe deiridh maidir le forbairt fhoriomlán na feirme gaoithe mar chuid den 
iarratas seo ó tharla é a bheith ina ábhar d’iarratas amach anseo chuig na húdaráis chuí. 

 
Tá Tuarascáil Fhorlíontach agus cáipéis Sceideal na nOibreacha mar chuid den iarratas seo freisin 
agus tugann sé mionchuntas a chuirfidh leis an bhfaisnéis atá ar fáil san iarratas. 

 
1.2 

 
Aschur Meigeavata féideartha na forbairte deireanaí 
 
Aschur féideartha de thart ar 1 GW (cé go bhféadfadh sé seo athrú tar éis plé a dhéanamh 
hOibritheoir an Chórais Tarchuir) maidir le Gaoth na Mara Ceiltí a hAon agus Gaoth na Mara Ceiltí a 
Dó 

 
1.3 

 
Na cineálacha suirbhéanna atá beartaithe (m.sh. geoifisiceach, geoteicniúil, seandálaíoch nó 
beantach. 
 
Is féidir teacht ar chuntas iomlán ar na suirbhéanna atá beartaithe sa cháipéis Sceideal na 
nOibreacha agus léirítear suíomhanna táscacha na suirbhéanna ar an Léarscáil QS-000316-01-
D460-002-003 in Aguisín A thíos. Go hachomair, tá na nithe seo ina measc: 

 
I measc na suirbhéanna geoifisiceacha atá beartaithe tá: 

- Sondálaí Fuaime Iltonnta (SFI) 
- Sonóir Taobhscanta (STS) 
- An Fo-Ghrinneall a Phróifíliú/ Seismic Ultra-Ardtaifigh (SUA) 
- Suirbhé Maighnéadaiméadair 
 
I measc na suirbhéanna geoteicniúla atá beartaithe tá: 

- Poill Thóraíochta 
- Tástáil le Cón Treáiteach (CPT) 
- Crith-Chroíleacaithe (VC) / Spotsampláil 
- Tástáil Thíos sa Pholl 
- Poill Thrialacha 

 
 I measc na suirbhéanna Aigéaneolaíochta & Meit-Aigéin tá: 

- Imlonnú Trealamh & Aisghabháil ó árthach 
- Próifíleoir Srutha Fuaim-Doppler (ADCP) chun sruthanna farraige a thomhas 
- Baoithe Tonnta 
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- Baoi Lidar ar Snámh chun luas na gaoithe a thomhas ar airde 
 
I measc na suirbhéanna Timpeallachta/Éiceolaíochta & Seandálaíochta atá beartaithe tá: 

- Sampláil Bheantach  
- Monatóireacht Fhuaimiúil Gan Ghluaiseacht  
- Suirbhéanna Seandálaíochta  

 
1.4 

 
I measc na modheolaíochtaí agus trealamh suirbhéireachta a úsáidfear i gcomhair gach cineál 
suirbhé atá beartaithe beidh: 
 
Tugtar mionchuntas ar theicnící, modheolaíochtaí agus trealamh an IS sa cháipéis Sceideal na 
nOibreacha. 

 
1.5 

 
Déan cur síos ar nádúr agus ar scála aon struchtúir atá le tógáil ar an urthrá féin chun oiriúnacht an 
tsuímh a thástáil.  An struchtúr sealadach nó buan atá beartaithe? 
 
Níl sé beartaithe aon struchtúr a thógáil ar an urthrá. 

 
1.6 

 
Tabhair faisnéis maidir leis na socruithe múrála, marcála agus soilsithe le haghaidh aon imlonnú de 
shraitheanna uirlisí atá beartaithe. 
 
Tá faisnéis mhionsonraithe le fáil sa cháipéis Sceideal na nOibreacha. Gach uair a bhainfear feidhm 
as gléasanna, cloífear leis na coinníollacha leagtha síos ag Coimisinéirí Soilse na hÉireann (CIL) agus 
tiocfar ar chomhaontú i gcomhairle leis an roinn ábhartha laistigh de Stiúrthóireacht Mhuirí na 
hÉireann atá laistigh den Roinn Iompair sula gcuirtear tús le haon obair shuirbhéireachta. 

 
1.7 

 
An raibh ceadúnas ag an iarratasóir riamh nó an bhfuil aon cheadúnas, léas nó iarratas roimhe seo 
ag an iarratasóir ar an limistéar a bhfuil ceadúnas á lorg ina leith nó i dtaca le haon limistéar eile? 
(Tabhair sonraí lena n-áirítear uimhir(eacha) tagartha comhaid na Roinne)). 
 
Níl aon cheadúnas urthrá, léas nó iarratas ag an iarratasóir, Forbairt Gaoithe BSL Teoranta, i dtaca 
leis an limistéar atá á mheas san iarratas seo agus ní raibh aon cheadúnas, léas nó iarratas aige 
roimhe seo. 

Is iad seo a leanas ceadúnais agus léasanna eile a bhaineann leis an ngrúpa BSL: 

• • Hibernian Wind Power Teoranta - Uimh. Thagartha Chomhaid FS006318 

• • Hibernian Wind Power Teoranta - Uimh. Thagartha Chomhaid FS006787  

• • Hibernian Wind Power Teoranta - Uimh. Thagartha Chomhaid FS006788  

• • Hibernian Wind Power Teoranta - Uimh. Thagartha Chomhaid FS006852  

• • Stáisiún Cumhachta Ghob na Muine - Uimh. Thagartha Chomhaid FS007141 

Tá an t-iarratasóir tar éis iarratas eile a chur isteach ar cheadúnas urthrá ar son ‘Gaoth na Mara Ceiltí’ 
a fhorluífidh go pointe áirithe ar theorainn an iarratais ar Cheadúnas Urthrá do Ghaoth na Mara Ceiltí.  

 
1.8 

 
Sceidealú táscach de na hoibreacha iniúchta: (i) Dáta tosaithe (ii) Cén fhad a mhairfidh siad (iii) Aon 
eolas eile a bhfuil baint aige leis an gclár ama 
 
Tá faisnéis mhionsonraithe ar sceidealú agus ar fhad na ngníomhaíochtaí IS mar chuid de Sceideal 
na nOibreacha, ag brath ar Cheadúnas Urthrá a fháil.  
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1.9 

 
Déan cur síos ar aon chur isteach ar ghníomhaíochtaí an phobail nó lucht úsáidte eile an urthrá gur 
dócha go tarlóidh sé le linn na n-oibreacha iniúchta (m.sh. iascaireacht, dobharshaothrú, 
seoltóireacht, agus tonnmharcaíocht). Déan cur síos ar aon bheart a mholtar lena chinntiú go 
gcuirtear isteach a laghad agus is féidir ar úsáideoirí eile. 
 
Tá cuntas sa Tuarascáil Fhorlíontach ar conas a d’fhéadfaí cur isteach ar lucht úsáidte na mara eile 
chomh maith le cur síos ar na beartaithe a mholtar chun aon mhíchaoithiúlacht a mhaolú. Ní 
mhairfidh na suirbhéanna agus na hoibreacha IS rófhada agus táthar ag súil go mbeidh an tionchar 
dobhraite.  

 
1.10 

 
Déan cur síos ar aon chomhairliúchán a rinneadh le húsáideoirí eile an urthrá go dtí seo. 
 
Tá sonraí sa Tuarascáil Fhorlíontach faoi na comhairliúcháin ar tugadh fúthu go dtí seo. 

 
1.11 
 

 
Déan cur síos ar aon chomhairliúchán a rinneadh go dtí seo le húdaráis chomhthoilithe eile e.e. 
údarás pleanála, Coimisiún um Rialáil Fuinnimh srl. 
 
Tá sonraí sa Tuarascáil Fhorlíontach faoi na comhairliúcháin ar tugadh fúthu go dtí seo. 

 
1.12 
 

 
Tabhair breac-chuntas ar aon chomhairliúchán a tugadh faoi le húdaráis ábhartha (m.sh. Comhairle 
Contae, Údarás Calafoirt/Cuain srl) nó gníomhaireachtaí stáit m.sh. An tSeirbhís Náisiúnta 
Páirceanna & Fiadhúlra (NPWS), Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta (NMS) de chuid na Roinne 
Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta: 
 
Tá sonraí sa Tuarascáil Fhorlíontach faoi na comhairliúcháin ar tugadh fúthu go dtí seo. 

 
1.13 

 
Tabhair breachuntas ar aon tacaíocht a fuarthas ó Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) 
nó ó Ghníomhaireacht Stáit eile nó má tá iarratas ar cúnamh curtha isteach maidir le haon cheann 
de na heagraíochtaí sin: 
 
Ní bhaineann le hábhar 

 
  



9 

 

Cuid 2: An Suíomh atá Beartaithe  
(Féach freisin ar Aguisín A & An Tuarascáil a Ghabhann Leis) 
 
 
2.1 

 
Marcáil an suíomh atá beartaithe i ndath dearg ar léarscáil an leagain is déanaí ar scála 1:10 000 nó 
ar scála níos mó má tá sé sin níos oiriúnaí agus teacht agat air, sa chaoi is go léirítear: 

(i) an limistéar ar fad;  
(ii) líon na heicteár atá i gceist faoi bhun líne bairr láin de na meán-taoidí atá marcáilte go soiléir le
dath dearg agus  
(iii) achar an urthrá atá i gceist le tomhais mhéadracha (i.e. heicteáir, méadair chearnacha nó
ciliméadair chearnacha srl). 

 
Féach Léaráid QS-000316-01-D460-002-001 atá faoi iamh agus é ar fáil in Aguisín A. 

 Le fáil in Aguisín A freisin ar mhaithe le heolas a thabhairt tá Léaráid QS-000316-01-D460-002-002  
a léiríonn na limistéir cuardaigh do chonair an chábla easpórtála agus an limistéar cuardaigh do eagar 
na nGineadóirí Tuirbíní Gaoithe [GTG] laistigh de theorann an cheadúnais urthrá.  
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2.2 

 
Comhordanáidí geografacha an limistéir a bhfuil iarratas á dhéanamh ina leith agus, sa chás gur 
féidir an limistéar a aimsiú ar léarscáil, bí cinnte na comhordanáidí Suirbhéireachta Ordanáis a lua 
freisin. 
 

ID Oirlíne 
(ITM) 

Tuaidhlíne 
(ITM) ID Oirlíne 

(ITM) 
Tuaidhlíne 

(ITM) ID Oirlíne 
(ITM) 

Tuaidhlíne 
(ITM) 

1 594744.5 561295.5 30 607292.7 541188.1 59 581056.2 562540.1 
2 598550.9 554508.7 31 606935.4 540959.8 60 580920.7 563039.4 
3 627904.2 568231.1 32 597430.4 547767.2 61 581051.7 563540.5 
4 633026.9 569188.9 33 596229.6 549245.3 62 581068.6 564213.6 
5 636245.3 565075.9 34 588205 548050.8 63 581163.9 564427.4 
6 632681.7 561776.6 35 587852.3 548029.8 64 581365 564495.2 
7 618522.6 557390.6 36 587578.7 548056.7 65 581590.4 565113.7 
8 622583.4 551560.8 37 587311.4 548120.9 66 581927.1 565349.9 
9 622520.7 551516.6 38 587055.4 548221.1 67 583367.7 565792.7 

10 622407 551436.3 39 586848.7 548334.2 68 584455.3 566215.8 
11 622406.6 551436 40 586656.7 548470.9 69 584994.5 566334.6 
12 622275.7 551343.6 41 584953.7 549841.8 70 585511.7 565807.1 
13 622147.2 551253 42 583059 550991.5 71 583959.7 564205 
14 621891.8 551072.8 43 582800.4 551178.1 72 582380.1 564404.6 
15 621619.6 550880.7 44 582627.8 551343.8 73 582201.1 563784.1 
16 621267.9 550632.5 45 582453.1 551561.5 74 582345 563179.2 
17 620696 550229 46 582292.9 551837.2 75 582293.9 561920.7 
18 620077.3 549792.4 47 582178.5 552134.9 76 582609.6 561172.1 
19 619109.4 549109.5 48 581393.9 554795.7 77 582259.9 560328 
20 618225.2 548485.5 49 579913.4 557759 78 582385.2 559960 
21 617553.1 548011.3 50 580574.4 558745.1 79 582625.5 560030 
22 616669.2 547387.6 51 580722.6 559329.8 80 582785.9 559292.1 
23 615361.5 546464.9 52 581507 560852.5 81 587943.3 558819.3 
24 613963.6 545478.5 53 581661.8 560912.1       
25 613797.2 545388.3 54 581672.4 560986.1    
26 613555.2 545257.1 55 581459.6 561181.9    
27 613116.5 544909.4 56 581615.7 561414.7    
28 611063.3 543597.4 57 581427.3 561633.8    
29 609308.5 542476.2 58 581290.3 562084.6    
 

Féach Léaráid QS-000316-01-D460-002-004 le fáil in Aguisín A agus a léiríonn na comhordanáidí seo.  

 
2.3 

 
Déan an suíomh atá beartaithe a mharcáil ar Chairt Aimiréalachta. 
 
Féach Léaráid QS-000316-01-D460-002-001 le fáil in Aguisín A 
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2.4 

 
An tÚdarás Áitiúil Ábhartha: 

 
Comhairle Contae Chorcaí agus Comhairle Contae Phort Láirge 

 
2.5 

 
Ainm an tSuímh agus an baile fearainn is cóngaraí dó: 
 
Bhaist BSL‘Gaoth na Mara Ceiltí’ ar an suíomh. 

Ós rud é go síneann an limistéar IS chomh fada leis an Líne Bairr Láin feadh chósta chontae Chorcaí, 
tá roinnt bailte fearainn láimh le teorainn an tsuímh.  

Liostaítear iad thíos:  

• BAILE AN CHARRÚNAIGH, ÁTH FHADA, CORCAIGH BHEAG, CNOC AN OIRCHÉADAIGH 

 

 
2.6 

 
An t-achar ó na forbairtí eile sa chóngar, lena n-áirítear aon fhorbairt fuinnimh in-athnuaite amach 
ón gcósta ar an urthrá: 
 
Luíonn limistéar an Cheadúnais Urthrá atá beartaithe thar chiumhais bonneagair línigh ar 
ghrinneall na farraige a ndéantar cur síos air sa Tuarascáil Fhorlíontach. 

Luíonn teorainn Cheadúnais Urthrá atá beartaithe thar chiumhais na forbairtí seo a leanas atá 
beartaithe: 

• • Idirnascaire Ceilteach (FS006672, FS006766) 

• • Iniúchtaí Suímh de chuid Fuinneamh DP ag Inis Ealga (FS006859, FS007404) 

• • Iniúchtaí Suímh Simply Blue Emerald le haghaidh tionscadal Snámha Gaoithe Eischósta 
amach ó chósta Chionn tSáile (FS007139  

 
2.7 

 
Achar ón gcladach: 
 
Tá an limistéar cuardaigh tuirbín gaoithe thart ar 7.5km amach ón gcósta ag an bpointe is gaire. 
Síneann limistéar chonair an chábla easpórtála chomh fada leis an gcladach, áit a dtiocfaidh an 
cábla/na cáblaí i dtír. Tá oibreacha suirbhé bainteach le hiniúchadh suímh beartaithe sa dá limistéar. 

 
2.8 

 
Achar ón oibríocht dobharshaothraithe is cóngaraí 
 
Sonraí atá ar fáil ón Roinn Dobharshaothraithe, Bia agus Mara mar a fhoráiltear ar na hInstitiúidí 
Mara, léiríonn Atlas Muirí na hÉireann go bhfuil oibríocht dobharshaothraithe laistigh den teorainn 
ceadúnais urthrá atá beartaithe ag Cuan Chorcaí -Sliogiasc Atlantach Teoranta (Uimhir ID 
T05/002OFO).  Tá breis eolais le fáil sa Tuarascáil Fhorlíontach. 
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2.9 

 
Achar ó aon áit íogair eile m.sh. láthair sceathraí éisc, uiscí a ndearnadh uiscí fáis díobh do Shliogiasc 
 
 
Tá an limistéar Iarratais suite laistigh de thailte a sceitheann troisc ann ó am go chéile, chomh maith 
le bheith suite laistigh de thailte sceite ar dual do chadóga, do chloicheán, agus d’fhaoitíní sceitheadh 
iontu chomh maith le leathóga anois agus arís. Baineann láimhínigh úsáid tréan as an limistéar 
iarratais mar láithreacha iasclainne fad is go mbaineann faoitíní gorma, troisc, colmóirí, langaí, 
ronnacha, fíogaigh ghobacha agus faoitíní úsáid as an limistéar Iarratais mar láithreacha iasclainne ó 
am go chéile. Baineann leathóga míne, cloicheáin, bolmáin Atlantacha, agus scoilteáin úsáid as an 
limistéar Iarratais mar láithreacha iasclainne agus baineann scadáin agus láimhínigh úsáid as don 
chúram céanna ó am go chéile. Is ann do láithreacha iasclainne ina dtógann bolmáin Atlantacha, 
langaí agus corra gainimh a n-ál sa limistéar máguaird, lena n-áirítear ar fud Mhuir Éireann agus 
laistigh de stráice mór den Mhuir Cheilteach. Mar gheall ar cé chomh tréan is atá an ghníomhaíocht 
sceite agus iasclainne agus an raon teoranta spáis agus ama a bhaineann leis na suirbhéanna atá 
beartaithe, táthar ag tuar nach gcuirfear isteach ar na gnáthóga nó na speicis (nó na limistéir) seo in 
aon chor. 

 
2.10 

 
Aon sonraí eile a mheastar iad a bheith ábhartha: 
 
Forleagann an tIarratas ar Cheadúnas Urthrá ar limistéir ar ceadúnaíodh iad roimhe seo le haghaidh 
‘Dumpáil ar Farraige’ stairiúil agus gníomhaíochtaí ola / gáis. Tá breis eolais le fáil sa Tuarascáil 
Fhorlíontach. 

 
 
Cuid 3: Ceisteanna Caomhnaithe Dúlra  
(Féach freisin Faisnéis Tacaíochta: Tuarascáil ar Scagadh le haghaidh Measúnachta Cuí 
agus Ráiteas Tionchair Natura) 
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3.1 

 
Achar ó na láithreacha Natura 2000 is cóngaraí (is é sin, Limistéar faoi Chosaint Speisialta (SPA) nó 
Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta (SAC); 
 
Tá cuid den limistéar suirbhé laistigh de na SPAnna seo a leanas: 

• • [IE0004030] SPA Chuan Chorcaí  

Tá na SPAnna seo a leanas suite faoi 15 km den limistéar suirbhé atá beartaithe: 

• [IEC004022] SPA Bhá Bhaile Choitín (4.4 km) 

• [IEC004023] SPA Bhá Bhaile Mhac Óda (11.5 km) 

• [IE0004192] SPA Cheann Heilbhic go Baile Uí Chuinn (12.8 km) 

• [IEC004124] SPA Oileáin an tSabhrain (14.0 km) 

 
Ní fhorluíonn an limistéar suirbhé atá beartaithe ar aon SAC. 

Tá na SACanna seo a leanas agus Leasanna Cáilitheacha (LCanna) Iarscríbhinn I acu suite i 
bhfoisceacht 5 km den limistéar suirbhé atá beartaithe: 

• [IE0001058] Cainéal an Oileáin Mhóir (3.0 km) 

Is é an SAC is cóngaraí don limistéar suirbhé atá beartaithe a bhfuil LCanna Mamach aige ná 
[IE0000707] SAC na nOileán Saillte (24 km) 

Is é an SAC is cóngaraí don limistéar suirbhé atá beartaithe agus LCanna a bhaineann le héisc 
dhiadromacha Iarscríbhinn II aige ná [IE0002170] SAC na hAbhann Móire(16 km) 

 
3.2 

 
Ainmneacha agus suíomhanna na láithreacha Natura 2000 i nó cóngarach do limistéar an 
tionscadail: 
 
Féach ar Cuid 4 agus Tábla 4.1, 4.5, 4.6 agus 4.7 san Faisnéis Tacaíochta: Tuarascáil ar Scagadh le
haghaidh Measúnachta Cuí don Iarratas seo ar Cheadúnas ar liosta iomlán de láithreacha Natura 2000
i limistéar an tionscadail nó mórthimpeall air. 

 
3.3 

 
Déan cur síos ar na bealaí a d’fhéadfadh iniúchtaí suímh a chur isteach ar láithreacha Natura 2000. 
 
Féach le do thoil ar Faisnéis Tacaíochta: Tuarascáil ar Scagadh le haghaidh Measúnachta Cuí agus 
Ráiteas Tionchair Natura a ullmhaíodh i gcomhair an Iarratais ar Cheadúnas seo. Ba é tátal an Ráitis 
Tionchair Natura nach mbeadh aon drochthioncar ag oibreacha IS, ina n-aonar nó in éineacht le 
pleananna nó le tionscadail eile, ar shláine aon láthair Natura 2000 i ndiaidh do bhearta maolaithe a 
bheith curtha i bhfeidhm. 

 
3.4 

 
Déan cur síos ar aon bheart atá beartaithe chun maolú a dhéanamh ar na bealaí ina bhféadfaí cur 
isteach ar láithreacha Natura 2000 agus ar fhaighteoirí mara tábhachtacha eile. 
 
Tugtar na sonraí ar fad maidir leis na bearta maolaithe sa Ráiteas Tionchair Natura a ghabhann leis 
an iarratas seo. Seo a leanas achoimre ar conas a maolaíodh bearta a moladh sa Ráiteas Tionchair 
Natura don iarratas ar Cheadúnas seo  

SPA Chuan Chorcaí 

- I bhfianaise a éagsúlaí agus atá cluichreáin d’éin gheimhrithe ó thaobh íogaireachta de, cuirfidh 
srian ar oibreacha laistigh de 1m den SPA idir mí Mheán Fómhair agus mí an Mhárta deireadh 
le cur isteach ó thorann nó íomhánna a chuirfeadh imní ar ainmhithe chomh maith le cosc a 
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chur ar chosán a ghearradh a d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh do chluichreáin d’éin 
gheimhrithe sa SPA seo. 

- Ar eagla na heagla cuirfear crios maolánach i bhfoisceacht 1 km de SPA Chuan Chorcaí ina 
mbeidh cosc ar oibreacha ó mhí Mheán Fómhair go mí an Mhárta chun fáil réidh le haon chur 
isteach ar éin tumadóireachta gheimhrithe i bhfoirm imní a chur orthu nó iad a dhíláithriú. 

- Chun deimhin a dhéanamh de nach gcuirfear isteach ar gheabhróga i mbun síolraithe, meastar 
gur gá criosanna maolánacha de 200 m a chur mórthimpeall coilíneachtaí síolraithe 
sainaitheanta geabhróga i SPA Chuan Chorcaí sa tréimhse ó mhí Aibreán go mí Iúil. 

SPA Bhá Bhaile Choitín 

- Mar gheall ar an deis atá ann chun an SPA inbhearach seo a nascadh le SPA Chuan Chorcaí (stráicí 
de atá ag luí thar chiumhais a chéile nó atá i bhfoisceacht 1 km de na hoibreacha atá beartaithe) 
d’fhéadfadh na bearta maolaithe a mholtar do SPA Chuan Chorcaí maolú a dhéanamh ar na 
tionchair ex situ a d’fhéadfadh cur isteach ar SPA Bhá Bhaile Choitín freisin. 

SPA Bá Bhaile Mhac Óda 

- Mar gheall ar an deis atá ann chun an SPA inbhearach seo a nascadh le SPA Chuan Chorcaí (stráicí 
de atá ag luí thar chiumhais a chéile nó atá i bhfoisceacht 1 km de na hoibreacha atá beartaithe) 
d’fhéadfadh na bearta maolaithe a mholtar do SPA Chuan Chorcaí maolú a dhéanamh ar na 
tionchair ex situ a d’fhéadfadh cur isteach ar SPA Bhá Bhaile Mhac Óda freisin. 

Mamaigh Mhuirí  

Meastar nach bhfuil aon Tionchar Suntasach Dóchúil ann do na leasanna cáilitheacha maidir le
mamaigh mhara (LCanna) de na 14 SACanna ábhartha don tionscadal ina n-aonar agus in éineacht le
pleananna/tionscadail eile. Beag beann air sin cuirfear bearta maolaithe i bhfeidhm, de réir Treoir
DAHG (2014) [1]  Treoir faoi conas an riosca a bhainistiú do mhamaigh mhuirí ó fhoinsí fuaime de
dhéantús an duine in uiscí na hÉireann, chun an baol a chur ar neamhní go ngortófar éisteacht mamach
muirí de bharr torann ó oibreacha suirbhé I measc na mbeart maolaithe a chuirfidh an tionscadal i
bhfeidhm tá monatóireacht roimh thosú agus nósanna imeachta maidir le géarú ar obair, athruithe ar
an líne suirbhé nó ar stáisiúin agus tréimhsí nuair nach mbíonn aon fhuaim á cur amach (de réir alt
4.3.4 de Dahg, 2014). Cé acu a bhíonn na bearta maolaithe seo i bhfeidhm nó nach mbíonn, ní chuirfidh
an obair iniúchta suímh atá beartaithe isteach ar chuspóirí caomhnaithe aon cheann de na 14 SAC
ábhartha a bhfuil LCanna acu a bhaineann le mamhaigh mhara, ina haonar nó in éineacht le pleananna
nó tionscadail eile.  

 
[1] DAHG. (2014). Treoir maidir le conas an baol a mhaolú do mhamaigh ó fhoinsí torainn de dhéantús an duine 
in uiscí na hÉireann. Eanáir 2014. Arna Ullmhú ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra de chuid 
REOG 
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3.5 

 
Déan cur síos ar aon tionscadal nó plean eile don limistéar, a bhfuiltear ag súil leis nó atá forbartha 
cheana féin, go bhféadfadh sé cur isteach ar láthair Natura 2000 ar bhealach nach beag in éineacht 
leis an togra seo: 

 
Aguisín C de  Faisnéis Tacaíochta: Maidir leis an Tuarascáil ar Scagadh le haghaidh Measúnachta 
Cuí don Iarratas ar Cheadúnas seo (Tábla C.1) agus Aguisín B denRáiteas Tionchair Natura (Tábla 
B.1), tugann siad cuntas ar thionscadail nó ar phleananna eile don cheantar, a bhfuiltear ag súil leis 
nó atá forbartha cheana féin, a d’fhéadfadh cur isteach ar láthair Natura 2000 ar bhealach nach beag 
in éineacht leis an togra seo.  Rinneadh na tionscadail agus na gníomhaíochtaí seo, idir 
ghníomhaíochtaí amach ón gcósta agus ghnáthghníomhaíochtaí calafoirt agus cuain, a mheas sa 
mheasúnú i gcomhar atá mar chuid den  Faisnéis Tacaíochta: Tuarascáil ar Scagadh le haghaidh 
Measúnachta Cuí agus Ráiteas Tionchair Natura do Ghaoth na Mara Ceiltí. 

Maidir le gach meascán de shuíomh / tionchar agus de Leasanna Caomhnaithe Speisialta nó 
Leasanna Cáilitheacha nach meastar le linn Scagadh a dhéanamh go n-eascródh aon Tionchar 
Suntasach Dóchúil astu is féidir an tátal a bhaint freisin nach n-eascródh aon Tionchar Suntasach 
Dóchúil as na tionchair i gcomhar. 

Ba é tátal an Ráitis Tionchair Natura nach mbeadh aon drochthioncar ag oibreacha IS, ina n-aonar nó 
in éineacht le pleananna nó le tionscadail eile, ar shláine aon láthair Natura 2000 i ndiaidh do  
bhearta maolaithe a bheith curtha i bhfeidhm. 
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Cuid 4: Ceisteanna maidir le Sábháilteacht Loingseoireachta 
(Féach Aguisín A freisin) 

 
 
4.1 

 
Achar ó lánaí loingseoireachta ag an bpointe is giorra dó. Léirigh é ar na cairteacha muirí cuí a 
ghabhann leis an iarratas. 
 
Níl aon lána loingseoireachta ainmnithe go foirmiúil gar don limistéar ceadúnais urthrá atá 
beartaithe.  

 
Is iad na príomhbhealaí loingseoireachta a thrasnaíonn an teorann ceadúnais urthrá atá beartaithe 
ná: 

• • Soithigh ag taisteal idir Port Láirge / agus limistéir Chorcaí/Charraig Aonair 

• • Soithigh ag taisteal idir Port Láirge agus iardheisceart na hÉireann (lasmuigh de limistéar 
Chuan Chorcaí) 

• • Soithigh ag taisteal idir Amach ó Tuskar SST/Muir Éireann agus Corcaigh 

• • Soithigh ag taisteal idir Amach ó Tuskar SST/Muir Éireann agus iardheisceart na hÉireann 
agus níos faide i gcéin 

• • Soithigh ag taisteal idir Corcaigh agus cinn scríbe lasmuigh d’Éirinn 

 
4.2 

 
Má tá crios sábháilteachta á lorg le haghaidh gluaiseacht soitheach (lena n-áirítear báid 
iascaireachta agus árthaigh phléisiúir), tabhair sonraí faoi agus cúiseanna leis. 
 
Ní bhaineann le hábhar 

 
4.3 

 
Má tá srianta ama /limistéir á lorg maidir le haon fearas iascaireachta a úsáid nó aon ghníomhaíocht 
áineasa a dhéanamh sa limistéar, tabhair cuntas faoi agus cúiseanna maidir le cén fáth a mbeadh gá 
le srianta den sórt sin agus léirigh an suíomh/na suíomhanna atá á moladh ar chairteacha mara cuí. 
 
Ní bhaineann le hábhar 
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Dearbhú agus Comhthoiliú: 

Go bhfios dom tá na sonraí tugtha anseo i gceart. 

Tuigim nach ceadmhach dom nó do ghníomhairí bainteach liom tús a chur le hoibreacha ar an suíomh atá 
beartaithe, gan toiliú i scríbhinn a fháil ón Aire roimh ré. Cé acu a fhaigheann an t-iarratasóir ceadúnas 
iniúchta urthrá nó nach bhfaigheann, ní dhéanfaidh sé/sí talamh slán uaidh sin go mbeidh sé de cheart nó i 
dteideal aige/aici cead urthrá a fháil amach anseo i dtaca le haon chuid d’aon stráice den urthrá. 

Is ionann an fhoirm iarratais seo a chur isteach agus aontú go bhfoilseofar na sonraí a chuirtear ar fáil (agus 
na sonraí teagmhála pearsanta bainte amach astu) ar shuíomh gréasáin na Roinne Tithíochta agus, ina 
theannta sin, go ndéanfaidh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil na sonraí ar fad a thugtar 
(sonraí teagmhála san áireamh) a phróiseáil agus a choinneáil agus go roinnfidh siad iad le gach Comhlacht 
Forordaithe cuí (mar chuid de phróiseas comhairliúcháin na gComhlachtaí Forordaithe) le gur féidir iarratas 
ar Thoiliú Urthrá a mheas faoin Acht Imeall Trágha, 1933 (agus an tAcht um Imeall Trá (Leasú), 2011).  

Tugaim cead don Aire agus dá sheirbhísigh an t-iarratas seo a chóipeáil agus chun cóip (leasaithe) a chur ar 
fáil le gur féidir le gnáthdhaoine féachaint air agus é a chóipeáil.  Baineann an cead seo leis an iarratas seo, 
le haon fhaisnéis bhreise, nó le haighneacht a chuirimse isteach nó a chuirtear isteach thar mo cheann agus 
le foilsiú cháipéis an cheadúnais. 

 
Sínithe thar ceann an iarratasóra:  

 

Ainm an tSínitheora (ceannlitreacha): 

An Post atá Aige/Aici: 

Stiúrthóir Tionscadail Gaoithe Amach ón gCósta (Éire), BSL 

Dáta: 29/11/2021 

 
Seol foirmeacha comhlánaithe chuig: 

An Rannóg Timpeallachta Mara agus Urthrá 
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
Bóthar an Bhaile Nua 
Loch Garman 
Y35 AP90 

Déan fiosruithe le: Foreshore@housing.gov.ie  (Beidh sonraí teagmhála eile ar fáil sna hábhair Treorach) 
Seol cóip de na cáipéisí iarratais i ríomhphost chuig:  Foreshore@housing.gov.ie 

 

AGUISÍN A: Léaráidí 


