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Is é seo a leanas cuspóir an bhróisiúir seo: 

•	 Faisnéis nuashonraithe a chur ar fáil maidir le 
Tionscadal Ionad Cóireála Fuíolluisce an Inbhir Mhóir 

• 	 Cuireadh a thabhairt duit páirt a ghlacadh sa dara 
babhta seo de chomhairliúchán poiblí 

• 	 Achoimre a chur ar fáil ar an gcéad phróiseas 
comhairliúcháin phoiblí agus ar na torthaí a bhí air, ar a 
bhfuil ar bun anois agus ar a dtarlóidh ina dhiaidh sin 

Nocht do thuairim 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar ár suíomh 
Gréasáin nó déan teagmháil le foireann an tionscadail: 

Gréasán:	 www.water.ie/arklowtp 

R-phost:	 arklowtp@water.ie 

Teileafón:	 089 228 5902 
9rn-5in, Luan-Aoine 

Ag cosaint ár n-uisce don saol atá romhainn. 

mailto:arklowtp@water.ie
www.water.ie/arklowtp


 
 

  

Cén fáth a bhfuil Ionad Cóireála 
Fuíolluisce an Inbhir Mhóir ag teastáil
uainn? 

San am i láthair, bíonn fuíolluisce neamhchóireáilte ó thithe agus 
ó ghnólachtaí san Inbhear Mór á scaoileadh isteach in Abhainn 
Abhóca a ritheann go díreach trí Bhaile an Inbhir Mhóir, Co. 
Chill Mhantáin. Tá sé do-ghlactha fuíolluisce neamhchóireáilte 
a scaoileadh isteach san abhainn agus tá sé beartaithe ag Uisce 
Éireann an fhadhb sin a réiteach i gcomhpháirt le Comhairle 
Contae Chill Mhantáin. 

Rachaidh Ionad Cóireála Fuíolluisce an Inbhir Mhóir chun 
tairbhe do mhuintir an Inbhir Mhóir maidir le sláinte, le sláine 
an chomhshaoil agus le cáilíocht uisce níos fearr do gach duine. 
Éascóidh Ionad Cóireála Fuíolluisce nua forbairt eacnamaíoch 
agus shóisialta Bhaile an Inbhir Mhóir agus na timpeallachta 
máguaird. 

Cad atá i gceist leis an tionscadal? 

Tá sé beartaithe ag Uisce Éireann Tionscadal Ionad Cóireála 
Fuíolluisce an Inbhir Mhóir a fhorbairt, rud a chuimseoidh an 
méid seo a leanas: 

•	 Ionad Cóireála Fuíolluisce nua a mbeidh acmhainn aige 
freastal ar 36,000 duine mar choibhéis daonra, a mbeidh 
thart ar 2 heicteár talún ag teastáil uaidh, a fhreastalóidh ar 
riachtanais reatha an Inbhir Mhóir ar an mbealach is fearr 
agus a chumasóidh leathnú an bhaile amach anseo 
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• 	 Bonneagar gaolmhar amhail stáisiú(i)n c(h)aidéalúcháin 

• 	 Píblíne chun an fuíolluisce neamhchóireáilte a thabhairt chuig 
an Ionad Cóireála Fuíolluisce agus chun fuíolluisce cóireáilte 
glan a thabhairt ón ionad chuig an láthair éalaithe 

• 	 Píobán sceite chun an fuíolluisce cóireáilte a scaoileadh go 
sábháilte isteach san fharraige nó in Abhainn Abhóca 

Cad atá déanta go dtí seo? 

Céim 1: 

Ba é an chéad chéim den phróiseas limistéir talún a shainaithint 
aimsiú a d’fhéadfadh a bheith ina láithreacha oiriúnacha 
don ionad. Bhain cuid den obair sin le ‘srianta’ a shainaithint. 
Is ionann srian agus toisc theorantach nuair a bhíonn 
suíomh á roghnú chun Ionad Cóireála a lonnú ann. Áirítear 
iad seo a leanas le gnáthchineálacha srianta: lonnaíochtaí 
daonna, oidhreacht chultúrtha, tosca comhshaoil (Limistéir 
Chaomhantais Speisialta) agus tosca teicniúla / fisiciúla (sléibhte 
/ aibhneacha / lochanna / gnéithe geolaíochta, etc.). 
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Céim 2: 

Agus na srianta sin á léarscáiliú aige, shainaithin Uisce Éireann 
deich ndáileacht talún a d’fhéadfadh freastal ar Ionad Cóireála 
Fuíolluisce an Inbhir Mhóir (féach an léarscáil ar leathanach 
5): 1. Ballymoney; 2. Killiniskyduff; 3. Seabank; 4. Cill Bhríde; 
5. Lamberton & Ballyraine Upper; 6. Ferrybank (lena n-áirítear 
seansuíomh Wallboard); 7. Tigh na hEasca Uachtarach; 8. Money 
Big; 9. Bogland & Kish; 10. Mainistir Shelton (lena n-áirítear 
seansuíomh an IFI). 

Céim 3: 

Rinne Uisce Éireann scrúdú ní ba mhine ansin ar gach ceann de 
na dáileachtaí talún sin, agus an méid seo a leanas á chur san 
áireamh aige: 

• 	 Cineálacha tionchair ar an gcomhshaol a d’fhéadfadh bheith i 
gceist leis na láithreacha suímh 

• 	 Srianta agus ceisteanna innealtóireachta agus tógála 

• 	 Láithreacha éalaithe féideartha 

Sainaithníodh trí dháileacht talún fhéideartha (atá liostaithe 

thíos) bunaithe ar an anailís sin:
 

Uimh. 3 Seabank
 

Uimh. 6 Ferrybank (seansuíomh Wallboard)
 
Uimh. 7 Tigh na hEasca Uachtarach.
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Céim 4: 

Rinneadh comhairliúchán poiblí ar an gcéad chéim den 
phróiseas um roghnú suímh ó Dheireadh Fómhair go Nollaig 
2014, lenar áiríodh aiseolas ar na srianta agus ar na nithe 
ba chóir a chur san áireamh agus an Suíomh is Dealraithí a 
Roghnófar, an bealach píblíne agus an láthair éalaithe á roghnú. 

Ba mhaith le hUisce Éireann buíochas a ghabháil le gach duine 
a ghlac páirt sa chéad bhabhta sin de chomhairliúchán poiblí. 
Tá tuarascáil dar teideal “Tuarascáil Chomhairliúcháin – Céim 1”, 
ina ndéantar achoimre ar na saincheisteanna a ardaíodh, ar fáil 
anois ar shuíomh Gréasáin Uisce Éireann ag 
www.water.ie/arklowtp. Bhí aiseolas ábhartha ón 
gcomhairliúchán poiblí mar chuid den chéad chéim eile den 
phróiseas, ar tugadh faoi thuilleadh staidéar lena linn. 
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Céim 5: 

Tar éis d’imscrúduithe ní ba mhionsonraithe bheith déanta ar 
gach ceann de na dáileachtaí talún a sainaithníodh, d’ainmnigh 
Uisce Éireann Ferrybank (seansuíomh Wallboard), atá le fáil ag 
Uimh. 6 ar an léarscáil, mar an Suíomh is Dealraithí a Roghnófar, 
áit a bhfuil sruth éalaithe chuig Muir Éireann. 

Roghnaíodh an Suíomh is Dealraithí a Roghnófar tar éis 
measúnú a bheith déanta ar na dáileachtaí talún agus tar 
éis d’athbhreithniú a bheith déanta ar na saincheisteanna a 
ardaíodh le linn an chomhairliúcháin phoiblí. Bhain an próiseas 
sin le raon critéar a úsáid (critéir chomhshaoil, shóisialta, 
eacnamaíocha agus theicniúla, mar atá leagtha amach 
thíos) chun measúnú a dhéanamh ar na buntáistí agus ar na 
míbhuntáistí a bhí ag gabháil le gach ceann de na dáileachtaí 
talún, de na bealaí píblíne agus de na láithreacha éalaithe. 

Critéir Chomhshaoil Critéir Theicniúla 

Éiceolaíocht Sábháilteacht 

Oidhreacht Chultúrtha Beartas Pleanála 

Gnéithe Tírdhreacha agus Amhairc Innealtóireacht agus Dearadh 

Hidreolaíocht agus Hidrigeolaíocht Luach Talún 

Ithreacha agus Geolaíocht 

Trácht 

Cáilíocht an Aeir agus Boladh 

Talmhaíocht agus Agranamaíocht 

Torann agus Creathadh 

Daoine agus Pobail 
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Cén fáth a bhfuil Ferrybank (seansuíomh Wallboard) ar an 
Suíomh is Dealraithí a Roghnófar? 

Agus na critéir thuas á gcur san áireamh, imreoidh suíomh 
Ferrybank tionchar níos lú ar an gcomhshaol ná ceann ar bith de 
na suíomhanna eile atá beartaithe. Is féidir tuilleadh faisnéise 
air sin a fháil ag “Uisce Éireann agus Comhairle Contae Chill 
Mhantáin: Ionad Cóireála Fuíolluisce an Inbhir Mhóir, Tuarascáil 
ar Mheasúnú Suímh, Céim 2” ar ár suíomh Gréasáin ag 
www.water.ie/arklowtp. 

Suíomhanna malartacha 

Mar pháirt den phróiseas na Measúnachta Tionchair 
Timpeallachta, ní mór do gach tionscadal suíomhanna 
malartacha a scrúdú freisin d’fhonn a chinntiú gurb é an 
tionscadal is fearr a chuirfear ar aghaidh tríd an bpróiseas 
pleanála. 

Tar éis an phróisis chomhairliúcháin phoiblí, sainaithníodh an 
dá shuíomh seo a leanas mar shuíomhanna malartacha don 
tionscadal seo: 

• 	 Mainistir Shelton (lena n-áirítear seansuíomh an IFI), atá le fáil 
ag Uimh. 10 ar an Léarscáil 

• 	 Cill Bhríde, atá le fáil ag Uimh. 4 ar an Léarscáil 

Rinneadh measúnú ar na suíomhanna sin mar chuid den 
phróiseas agus thángthas ar an tuairim go n-imreoidís tionchar 
ní ba mhó ar an gcomhshaol ná Ferrybank (seansuíomh 
Wallboard), an Suíomh is Dealraithí a Roghnófar. 
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Cad atá ar bun anois? 

Mar chuid de chomhairliúchán poiblí neamhreachtúil a 
mhairfidh ocht seachtaine, tá do thuairimí á lorg ag Uisce 
Éireann anois maidir le Ferrybank (seansuíomh Wallboard) a 
bheith ar an Suíomh is Dealraithí a Roghnófar do Thionscadal 
Ionad Cóireála Fuíolluisce an Inbhir Mhóir. Osclófar an 
comhairliúchán poiblí an 13 Bealtaine agus dúnfar é an 10 Iúil 
2015. 

Ba mhaith le hUisce Éireann do thuairimí a fháil ar na 
ceisteanna seo a leanas: 

•	 Cad iad na tuairimí atá agat ar an Suíomh is Dealraithí a 
Roghnófar ag Ferrybank (seansuíomh Wallboard), ar an 
mbealach píblíne agus ar an láthair éalaithe? 

• 	 Cad iad na tuairimí atá agat ar an bpróiseas taobh thiar den 
Suíomh is Dealraithí a Roghnófar, den bhealach píblíne agus 
den láthair éalaithe a roghnú? 

• 	 An bhfuil aon tuairimí agat ar na suíomhanna malartacha, 
ar na bealaí píblíne malartacha nó ar na láithreacha éalaithe 
malartacha? 

• 	 An bhfuil aon fhaisnéis eile ann a chreideann tú a bheith 
ábhartha maidir leis an Suíomh is Dealraithí a Roghnófar, leis 
an mbealach píblíne agus leis an láthair éalaithe a roghnú? 

• 	 Cén dóigh ar mhaith leat faisnéis a fháil le linn an tionscadail? 
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Tá tuarascáil dar teideal “Uisce Éireann agus Comhairle Contae 
Chill Mhantáin: Ionad Cóireála Fuíolluisce an Inbhir Mhóir, 
Tuarascáil ar Mheasúnú Suímh, Céim 2”, ina ndéantar mionchur 
síos ar an dara céim den tionscadal, ar fáil ar shuíomh Gréasáin 
Uisce Éireann ag www.water.ie/arklowtp. Is féidir amharc 
uirthi freisin ag cuntair phleanála i gComhairle Contae Chill 
Mhantáin agus in Oifigí Cheantar Bardasach an Inbhir Mhóir 
agus i Leabharlann Chill Mhantáin agus i Leabharlann an Inbhir 
Mhóir. 

Cad a tharlóidh ina dhiaidh sin? 

Déanfaidh Foireann an Tionscadail athbhreithniú ar an aiseolas 
ar fad a fuarthas ón dara céim de chomhairliúchán poiblí 
neamhreachtúil agus leagfar amach an t-aiseolas sin i dTuarascáil 
Chomhairliúcháin. Bainfear leas as aiseolas ábhartha ón dara 
céim chun eolas a thabhairt don Ráiteas Tionchair Timpeallachta. 

Beidh an Tuarascáil Chomhairliúcháin ag gabháil leis an Tuarascáil 
ar Roghnú an tSuímh Dheiridh ag deireadh na bliana 2015. 
Beidh na Tuarascálacha sin ar fáil ó www.water.ie/arklowtp. 
Coinneoimid gach duine a rinne aighneacht ar an eolas le linn an 
tionscadail. 
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Tar éis don Tuarascáil ar Roghnú an tSuímh Dheiridh bheith 
foilsithe, tabharfar faoi Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta 
lena n-áireofar dearadh an Ionaid Chóireála Fuíolluisce, na 
stáisiún caidéalúcháin gaolmhar, an bhealaigh phíblíne agus na 
láithreach éalaithe. Scrúdófar an Suíomh Deiridh, an bealach 
píblíne agus an láthair éalaithe de réir na réimsí seo a leanas sa 
Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta (ní liosta uileghabhálach é 
seo): 

• Daoine • Éiceolaíocht (Flóra agus Fána) 

• Ithreacha agus Geolaíocht • Uisce 

• Torann • Aer agus Deannach 

• Trácht • Gnéithe Tírdhreacha agus Amhairc 

• Boladh • Sócmhainní Ábhartha 

Tógfaidh sé níos mó ná bliain amháin chun an Mheasúnacht 
Tionchair Timpeallachta agus na staidéir thimpeallachta a bheidh 
ag gabháil léi a ullmhú. Táthar ag súil go mbeidh an obair sin 
críochnaithe faoi dheireadh na bliana 2016. 

Tar éis an Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta a chríochnú, 
cuirfear Ráiteas Tionchair Timpeallachta faoi bhráid an Bhoird 
Phleanála mar chuid d’iarratas pleanála. 

Agus é ar an údarás inniúil maidir le hiarratais phleanála a 
mheasúnú agus a chinneadh, cuirfidh an Bord comhairliúchán 
reachtúil ar siúl, rud a thabharfaidh deis eile duit do thuairim a 
nochtadh. Déanfar iarratas athbhreithnithe ar Cheadúnas Doirte 
Fuíolluisce chuig an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 
go comhuaineach leis an iarratas pleanála. 
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Stair Ionad Cóireála Fuíolluisce an Inbhir 
Mhóir atá beartaithe 

Ba nuair a deonaíodh cead pleanála do Chomhairle Baile an 
Inbhir Mhóir i 1994 a cuireadh tús leis an bpróiseas chun Ionad 
Cóireála Fuíolluisce a chur ar fáil don bhaile. Mar gheall ar 
athruithe a rinneadh ar an mbeartas comhshaoil sna blianta ina 
dhiaidh sin, bhí Ráiteas Tionchair Timpeallachta nua ag teastáil 
mar chuid den phróiseas um chead pleanála. Deonaíodh cead 
pleanála d’Ionad Cóireála Fuíolluisce an Inbhir Mhóir arís in 2005. 
Bhí an cead sin faoi réir agóid dhlíthiúil ansin agus chuaigh an 
cead pleanála in éag go luath in 2015 dá bharr sin. 

Ghlac Uisce Éireann freagracht as seirbhísí uisce poiblí a 
sholáthar agus a bhainistiú ar fud na hÉireann in 2014. Ceann 
de na príomhthosaíochtaí atá ag Uisce Éireann Ionad Cóireála 
Fuíolluisce nua a sholáthar do mhuintir an Inbhir Mhóir agus tá 
rún daingean againn a chinntiú go soláthrófar é sin trí phróiseas 
pleanála nua a fhorbairt. 

Nocht do thuairim 
Más maith leat aighneacht a chur isteach, seol í trí r-phost nó 
tríd an bpost faoin 10 Iúil 2015: 
R-phost: arklowtp@water.ie 
Post: Aighneachtaí an Inbhir Mhóir

Uisce Éireann
 f/c Oifigí Cheantar Bardasach an Inbhir Mhóir 
Teach Abhainn Abhóca 
An tInbhear Mór 
Co. Chill Mhantáin 
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