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Acrainmneacha

MC: Measúnú Cuí

MICB: Measúnú Iompair Ceantarbhunaithe

CCA: Ceantar faoi Chaomhnú na hAiltireachta

CCT: Comhlacht Ceadaithe na Tithíochta

BER: Rátáil Fuinneamh an Fhoirgnimh

ORGA: An Oifig Réigiúnach um Ghníomhú ar son na hAeráide
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PDC: Plean Draenáil an Cheantair
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RITS: An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

MTT: Measúnú Tionchar na Timpeallachta

TMTT: Tuarascáil Measúnú Tionchar na Timpeallachta

GCC: An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

CCSÉ: Cur Chuige Seirbhísí an Éiceachórais

BSL: Bord Soláthair an Leictreachais

AE: An tAontas Eorpach

FL: Feithicil Leictreach

BGG: An Bonneagar Glas Gorm

GCT: Gás Ceaptha Teasa

BG: An Bonneagar Glas

CGC: Cineálacha Ginearálta an Chriosaithe
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MRÉT: Measúnú ar Riachtanais agus Éileamh na Tithíochta

BTI: Bogach Tógtha Imeasctha

TFC: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide

GFT: An Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail

PCÁ: Plean Ceantair Áitiúil

MNT: Measúnú ar Nádúr an Tírdhreacha

CÁFP: Coistí Áitiúla Forbairt an Phobail

GFTa: Gníomhaireacht Forbartha Talún

PÁEP: Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus an Phobail

OFÁ: Oifig Fiontair Áitiúil

CGBTÁ: Ciste Gníomhachtaithe Bonneagar naTithíochta Áitiúla

PSCU: Plean Straitéiseach an Cheantair Uirbigh

RBN: Réitigh Bunaithe ar an Nádúr

IC: Ionad Comharsanachta

PFN: Plean Forbartha Náisiúnta

PNFÁ: Plean Náisiúnta an Fhuinnimh agus ar son na hAeráide

NMPF: Creat Náisiúnta um an bPleanáil Muirí

CNP: Creat Náisiúnta na Pleanála

CuNP: Cuspóir Náisiúnta na Pleanála

SPNF: An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

TSN: Toradh Straitéiseach Náisiúnta

ÚNI: An tÚdarás Náisiúnta Iompair

FBNF: Foirgneamh ar Bheagnach Nialas Fuinnimh

OPR: Oifig an Rialtóra Pleanála

OOP: Oifig na nOibreacha Poiblí

CD: Coibhéis Daonra

SPTI: Straitéis Pleanála, Talamhúsáide agus Iompair Phort Láirge

LRP: Líonra Rannpháirtíochta Poiblí

FV: Fótavoltach

PBA: Plean Bainistíocht na hAbhantraí

TSÁP: Taifead na Séadchomharthaí agus na n-Áiteanna

CS: Ceart Slí

CBR: Cuspóir Beartais Réigiúnaigh
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TSC: Taifead na Structúr faoi Chosaint

SRSE: Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíochta an Deiscirt

TSR: Toradh Straitéiseach Réigiúnach

LCL: Limistéar faoi Chaomhnú ar Leith

SFIanna: Spriocanna na Forbartha Inbhuanaithe

CSF: Crios Straitéiseach na Forbartha

MST: Measúnacht Straitéiseach na Timpeallachta

UFÍÉ: Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

PFI: Pobal ar Fhuinneamh Inmharthana

MSRT: Measúnú Straitéiseach ar Riosca Tuilte

FST: Forbairt Straitéiseach Tithíochta

SMART: Sonrach, Intomhaiste, Insannta, Réadúil agus Tráthúil

CBS: Coiste Beartais Straitéisigh

DS: Dabhach Shéarachais

RIUD: Réitigh Inbhuanaithe Uirbigh na Draenála

MTI: Measúnú Tionchar an Iompair

BIÉ: Bonneagar Iompair Éireann

OCP: Ordú um Chaomhnú Crann

OTOD: Ollscoil Theicneolaíochta an Oirdheiscirt

OOPL: Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge

NA: Na Náisiúin Aontaithe

EOECNA: Eagraíocht Oideachais, Eolaíoch agus Chultúrtha na Náisiún Aontaithe

CAFU: Ciste Athghiniúna agus Forbartha Uirbeach

CCCPL: Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge

CCPL: Ceathrú Chultúrtha Phort Láirge

ITPL: Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

PSCCPL: Plean Straitéiseach Cheantar Cathrach Phort Láirge

SICCPL: Straitéis Iompair Cheantar Cathrach Phort Láirge

ICF: Ionad Cóireáil an Fhuíolluisce
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Gluais
Séard atá sa ghluais seo ná achoimre ar na nathanna a mbaineann le húsáid na talún agus le cúrsaí 
pleanála. Clúdaíonn sé raon na geisteanna éagsúla ón bhforbairt agus ón athnuachan go dtí caomhnú 
agus cosaint an chomhshaoil.

Ní ráiteas dlí ná léirmhíniú ar an dlí atá sa Ghluais, agus níl inti ach srachthreoir ar nathanna/ceisteanna na 
pleanála agus níor cheart á húsáid mar fhoinse na sainmhínithe reachtúla.

A
Bóthar Rochtana 
Sí príomhfheidhm na mbóithre rochtana rochtain a chur ar fáil ar thithe, ar mhonarchana, ar oifigí agus ar 
ionaid ghnó eile srl. 

Achar Oscailte Gníomhach  
Sa Phlean seo, baintear úsáid as an téarma Achar Oscailte Gníomhach chun cur síos a dhéanamh ar 
pháirceanna, ionaid súgartha, limistéir le haghaidh gníomhaíochtaí faoin aer, caitheamh aimsire, ionaid 
spóirt, faichí spóirt, ionaid oiliúna agus limistéir tírdhreachtaithe. (Le cur in éagomparáid leis an sainmhíniú 
ar leith ar Achar Oscailte Éighníomhach). 

Taisteal Gníomhach 
Séard is brí le Taisteal Gníomhach ná taisteal le cuspóir agus úsáid a bhaint as do chuid fuinnimh féin. De 
ghnáth, ciallaíonn a leitheid an siúl (lena n-áirítear gach úsáideoir na gcosán) nó an rothaíocht mar chuid 
de thuras a bhfuil cuspóir leis. Tá scútair neamh-mhótair á n-úsáid freisin le haghaidh an iompair uirbigh 
anois, go háirithe ag leanaí scoile, agus d’fhéadfaí a leithéid a mheas mar thaisteal gníomhach chomh 
maith. Meastar gur taisteal gníomhach é an siúl mar chuid de thaisteal chun na hoibre, an rothaíocht 
chuig an siopa nó an dul ar scútar chun na scoile, ach ní hionann an siúl nó an rothaíocht chun críocha na 
fóillíochta amháin.

Oiriúnaitheacht 
An cumas spásanna an tí a mhionathrú trí chreatlach an fhoirgnimh a athrú chun freastal ar riachtanais 
éagsúla an duine aonair nó an teaghlaigh (m.sh. spás staidéir a dhéanamh as seomra codlata; achar 
seomra suí a mhéadú tríná chumasc le seomra in aice láimhe srl.).

Tithíocht Inacmhainne  
Ciallaíonn an téarma seo, a úsáidtear i straitéis na tithíochta, tithíocht úinéir-áititheora, nó úinéireacht 
roinnte, a chuirtear ar fáil ar phraghas faoi bhun luach an mhargaidh. 

Measúnú Cuí  
An riachtanas maidir le breithniú a dhéanamh ar na torthaí a d’fhéadfadh teacht as aon phlean nó 
tionscadal ar shuíomh Ghréasán Natura 2000 maidir le caomhnú an dúlra sula ndéanfar aon chinneadh a 
ligeann don phlean nó don tionscadal sin dul ar aghaidh. Ní hamháin go bhfuil gach plean nó tionscadal 
nua gafa leis an riachtanas seo ach ní mór do gach plean nó tionscadal, agus iad á mbreithniú le haghaidh 
ceadaithe ag céim ar bith, na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith aige maidir le pleananna eile agus le 
tionscadail eile chomh maith agus iad ag dul tríd an bpróiseas ar a dtugtar an measúnú cuí.

Ceantar faoi Chaomhnú na hAiltireachta (CCA)  
Ceantair ainmnithe agus atá leagtha síos i bPlean na Forbartha, áit a theastaíonn grúpaí nó líon suntasach 
strucúr le gnéithe oidhreachta ar leith acu cosaint agus caomhnú i mbailte nó sráidbhailte; agus ceantair 
faoin tuath ina bhfuil líon suntasach cineálacha áirithe foirgneamh nó foirgnimh a mbaineann le tréimhse 
áirithe den stair. D’fhéadfadh stoc na bhfoirgneamh traidisiúnta, bailchríocha seachtracha ar leith, achair 
oscailte, sráid-dreach, tírdhreach agus an suíomh féin a bheith i gceist mar ghné ar leith an CCA.
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B
Forbairt ar Chúl  
An fhorbairt a tarlaíonn ar chúl na struchtúr atá aghaidh acu ar an sráid nó ar an mbóthar.

Leaba agus Bricfeásta  
Foirgneamh nó cuid de ina bhfuil lóistín codlata agus bricfeasta ar fáil ar bhonn tráchtála.

Scéimeanna Cíos Rothar 
Séard atá i Scéim Cíos Rothar ná scéim gearrthéarmach cíos nó comhroinnt na rothar ar mhodh 
rothaíochta iad gan d'fheithicil féin a úsáid agat. Le blianta beaga anuas, tá scéimeanna cíos poiblí na 
rothar leictreach ag éirí níos coitianta.

Bithéagsúlacht  
Éagsúlacht an dúlra (an fiadhúlra agus dúlra na bplandaí) ar domhan.

Talamh/Suíomh na hAthfhorbraíochta  
Talamh laistigh de limistéar uirbeach a cuireadh faoi obair na foirgníochta nó na hinnealtóireachta nó 
faoi oibríochtaí eile (gantalamh faoi úsáid sealadach, foirgnimh talmhaíochta nó spásanna uirbeacha 
glasa a áireamh), atá tréigthe de bharr dul i léig nó folúntais nó mar gheall ar scartáil na struchtúr nó na 
bhfoirgneamh. 

Línte Tógála  
Líne forbartha feadh na sráide nó an bhóthair nach moltar nó nach spreagter aon forbairt ar a chúl nó os 
a chomhair. 

Rialacháin Foirgníochta  
Is córas iad na hAchtanna um Rialú Foirgníochta 1990 agus 2007 agus na Rialacháin a rinneadh faoi bhun 
chun obair na tógála a rialú agus leagann siad síos na híoschaighdeáin maidir leis an dearadh, leis an 
tógáil, leis an gceardaíocht, leis na hábhair srl. Brathann na caighdeáin éagsúla a mbíonn i bhfeidhm ar 
úsáid an fhoirgnimh. 

C
Scéimeanna Roinnte Gluaisteán 
Séard atá i gceist le scéim roinnte gluaisteán ná go n-áirithíonn na baill úsáid na ngluaisteán 
comhchoiteann dá n-úsáid phearsanta, rud a laghdaíonn líon na ngluaisteán ar na bóithre. Ligeann siad 
don bhall rochtain a fháil ar ghluaisteán nuair a bhíonn sé de dhíth air, ó áit éigin in aice lena theach nó 
lena ionad oibre, gan na deacrachtaí nó na costais a d’fhéadfadh a bhaint le carr a cheannach dó féin. Is 
modh tábhachtach é chun an laghdú ar úinéireacht na gcarranna a éascú, chun astuithe GCT a laghdú 
agus chun tacú leis an aistriú chuig modhanna an iompair ar ísealcharbóin.

Gabháil an Charbóin 
An próiseas chun dé-ocsaíd charbóin a ghabháil ag a fhoinse astaíochta, á iompar chuig suíomh stórála 
faoi thalamh de ghnáth, agus á scaradh amachann ionas nach scaoiltear isteach san aer é.

Ceapadh an Charbóin 
A technique for the long-term storage of carbon dioxide or other forms of carbon, for the mitigation 
of global warming. Carbon dioxide released by the burning of fossil fuels is usually captured from the 
atmosphere through biological, chemical or physical processes.

An Geilleagar Ciorclach 
Is múnla an táirgthe agus an tomhaltais é an geilleagar ciorclach, lena mbaineann roinnt, léasú, athúsáid, 
deisiú, athchóiriú, agus athchúrsáil na nábhar agus na dtáirgí atá ann cheana chomh fada agus is féidir. Ar 
an mbealach seo, déantar saolré na dtáirgí a leathnú.
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Athrú Aeráide 
Áirítear le hathrú na haeráide an téamh domhanda atá á thiomáint ag astaíochtaí daonna na ngás ceaptha 
teasa, agus na holl-athruithe i bpatrúin na haimsire dá bharr.

Áiseanna an Phobail 
Áiseanna a oibrítear ar leas an phobail agus atá ar fáil don phobal. 

Comhchóras Séarachais  
Líonra séarachais ina seoltar uisce bréan agus uisce dromchla araon sa phíobán céanna. Is córas ar 
lagéifeachtacht é seo toisc go n-úsáidtear cuid de chumas ionad cóireáil an tséarachais le haghaidh uisce 
dromchla a chóireáil. 

Miondíol Comparáideach  
Míníonn an téarma seo miondíol na n-earraí lena n-áirítear éadaí agus coisbheart; troscán, feistis agus 
trealamh tí (seachas earraí tí neamh-mharthanacha); táirgí leighis agus cógaisíochta, fearais theiripeacha, 
agus trealamh; agus trealamh agus gabhálais an oideachais agus an áineasa. Ní áirítear mórdhíol na 
n-earraí mar chuid de.

Miondíol Áisiúil  
Míníonn an téarma seo miondíol na n-earraí lena n-áirítear bia, deochanna alcólacha agus neamh-
mheisciúla, tobac, agus earraí tí neamh-mharthanacha. Ní áirítear mórdhíol na n-earraí mar chuid de. 

D
Bainistíocht an Éilimh 
Séard atá i mbainistiú an éilimh, i mbainistíocht éileamh na tráchta nó i mbainistíocht éileamh an taistil 
(BET) ná na straitéisí agus na beartais a chur i bhfeidhm d'fhonn éileamh an taistil a laghdú, nó d'fhonn 
éileamh an spáis nó an ama lena bhaineann a athdháileadh.

Dlús (na Tithíochta)  
Déanann a leithéid déine úsáid na talún a thomhas, go háirithe maidir leis an tithíocht agus le líon na 
n-aonad cónaithe a chuirtear ar fáil ar limistéar áirithe na talún, arna thomhas de ghnáth in aonaid 
chónaithe in aghaidh an heicteáir. Nuair a bhaintear úsáid as an téarma ‘oll-dlúis’, cuirtear an talamh le 
haghaidh na príomhbhóithre dáileacháin, na spásanna oscailte poiblí agus na háiseanna eile leis an ríomh 
chomh maith. I gcás an ‘ghlandlúis’ ní áirítear ach an spás oscailte príobháideach, na bóithre rochtana agus 
spásanna teagmhasacha atá ar oscailt don phobal.

Scéim Ranníocaíocht na Forbartha  
Is scéim é seo a ligeann d’Údarás Pleanála ranníocaíochtaí airgeadais a ghearradh chun bonneagar, 
áiseanna, tionscadail nó seirbhísí poiblí a chur ar fáil mar choinníoll leis an gcead pleanála.

Bainistíocht na Forbartha 
Is téarma é seo a dhéanann cur síos ar an bpróiseas ina ndéanann an t-údarás áitiúil measúnú ar fhiúntas 
na forbartha atá beartaithe tríd an bpróiseas pleanála (ina gcuirtear iarratais phleanála isteach) lena 
n-áirítear an phróiseáil, an measúnú, déanamh na gcinntí agus céimeanna na fógraíochta a mbaineann 
leis an bpróiseas sin.

Téamh Ceantair  
Séard atá i scéim téamh ceantair ná gréasán na bpíopaí inslithe, a ligeann an teas a ghintear ó lár-
fhoinse(anna) amháin nó a thuilleadh (ionaid fuinnimh) a sheachadadh chuig foirgnimh iolracha chun 
téamh spáis agus uisce te a chur ar fáil.

E
Measúnú Tionchar na Timpeallachta 
Is próiseas é Measúnú Tionchair na Timpeallachta trína ndéantar measúnú ar thionchair ionchasacha na 
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héiceolaíochta a bhaineann le togra forbartha. Léirítear torthaí an mheasúnaithe mar Ráiteas Tionchair 
Éiceolaíochta ar leith nó i gcaibidil na héiceolaíochta (flóra agus fána) de Mheasúnú Tionchair na 
Timpeallachta (MTT).

Éiceachóras 
Séard is éiceachóras ann ná lucht nó grúpa orgánach beo a chónaíonn agus a idirghníomhaíonn lena 
chéile i dtimpeallacht ar leith.

Éicea-athléimnneach 
Ó thaobh na héiceolaíochta de, is ionann an athléimneacht agus cumas an éiceachórais freagairt ar 
shuaitheadh tría an dochar a sheasamh agus teacht chuige féin go tapa.

Cur Chuige Seirbhísí an Éiceachórais 
Is straitéis é cur chuige seirbhísí an éiceachórais (CCSÉ) le haghaidh bainistiú imeascú na talún, an uisce 
agus na n-acmhainní beo a chuireann an caomhnú agus an úsáid inbhuanaithe chun cinn ar bhealach 
cothrom. 

Feithicil Leictreach 
Faigheann feithicil leictreach ceallraí-amháin nó feithicil uile-leictreach a chumhacht uile óna ceallraí agus 
níl aon inneall dócháin inmheánaigh, cill bhreosla ná umar breosla aici dá bharr. Is feithicil leictreach 
hibrideach í feithicil hibrideach plugála (FHP) a úsáideann ceallraí in-athluchtaithe, nó feiste stórála eile an 
fhuinnimh , ar féidir á gcur ar ais ar lánlucht tríná bplugáil isteach i bhfoinse seachtrach an leictreachais. 
Roinneann an fheithicil hibrideach leictreach plugála (FHLP) tréithe na feithicle leictrí hibridí thraidisiúnta, a 
bhfuil mótar leictreach agus inneall dócháin inmheánaigh (IDI) aici agus na feithicle uile-leictreach, a bhfuil 
plug aici le haghaidh nasc a dhéanamh le eangach an leictreachais.

Aonaid/Ionad Fiontraíochta 
Spás oibre a chuirtearar fáil d’aonaid fiontair agus do ghnólachtaí tosaithe, inar féidir na forchostais a 
roinnt. 

F
Éadan Siopa 
Séard an éadan ar aghaidh siopa ná dromchla ar bith ar thaobh thosaigh an tsiopa a thaispeánann 
ainm na cuideachta, lógó na cuideachta agus scéim dathanna na cuideachta. Sé an t-éadan an chuid is 
infheicthe de bhranda an mhiondíola - sé ainm an mhiondíoltóra atá ann chomh maith lena lógó agus lena 
chuid ghrafaicí.

Creatphlean/Ollphlean  
Plean neamhreachtúil, arna ullmhú ag an Údarás Pleanála nó thar ceann an Údaráis Phleanála, do 
cheantar ar leith a thugann na mionsonraí ar an gcreat a iarrtar a fhorbairt, a dhearadh agus/nó a leagan 
amach sa todhchaí. 

Comhartha Saorsheasamhach  
Comhartha aonair a bhfuil colún nó dhó á thacú de ghnáth. 

G
Cineálacha Ginearálta an Chriosaithe 
Rinneadh Cineálacha Ginearálta an Chriosaithe (CGCanna) a fhorbairt do thionscadal an Myplan.ie ar leith. 
Scéim chomhsheasmhach atá iontu chun criosú úsáid na talún a chatagóiriú ar fud gach údarás áitiúil, 
agus cuireann siad leis an gcriosú reachtúil reatha a atá á úsáid ag gach plean ar leith.

Crios Glas/Ardtaitneamhachta  
Ceantar faoin tuath le rialuithe pleanála ar leith atá dírithe ar an idirdhealú idir carachtar an bhaile nó na 
cathrach agus an ceantair máguaird a choinneáil agus cosc a chur ar leathadh neamhshrianta an cheantair 
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uirbigh isteach faoin tuath. Cuidíonn an crios glas/ardtaitneamhachta freisin le cosc a chur ar theacht 
lonnaíochtaí aonair le chéile, díríonn sé aird ar thalamh oiriúnach na forbartha laistigh de na lonnaíochtaí, 
cuireann sé foinse áineasa agus taitneamhachta ar fáil laistigh d’fhormhór na gceantar tógtha agus 
cabhraíonn sé le talamh a choinneáil sa talmhaíocht, san fhoraoiseacht agus in úsáidí eile a d’fhéadfadh 
brú a chur ar an bhforbairt mhíchuí. 

Bonneagar Glas-Gorm 
Is cur chuige é an Bonneagar Gorm-Glas (BGG) i leith athléimneacht na dtuilte uirbeacha, a aithnítear go 
domhanda agus sa litríocht idirnáisiúnta, a bhaineann leas as na buntáistí a thagann as an obair leis na 
spásanna glasa uirbeacha agus le sreafaí eadóirsithe ‘gorm’ an uisce.

Talamh/Suíomh Úrnua  
Talamh ar féidir forbairt oscailte a dhéanamh inti laistigh/ar imeall na lonnaíochtaí uirbeacha nach bhfuil 
aon tógáil air go dtí seo seo. De ghnáth, beidh gá le bonneagair nua a chur ar fail - bóithre, séarachas agus 
na háiseanna sóisialta agus tráchtála eile lena mbaineann, scoileanna, siopaí, deiseanna fostaíochta agus 
áiseanna an phobail - chun forbairt a dhéanamh ar thailte dá leithéid.

Bonneagar Glas 
Mínítear an Bonneagar Glas mar líonra straitéiseach pleanáilte de limistéir nádúrtha agus leathnádúrtha 
ar ardchaighdeán le gnéithe eile na timpeallachta, atá á dhearadh agus á bhainistiú chun raon leathan 
seirbhísí an éiceachórais a chur ar fáil agus chun an bhithéagsúlacht a chosaint i suímh tuaithe agus 
uirbeacha araon.

Díon Glas 
Is brat fásúil é díon glas, ar a dtugtar díon beo nó gairdín dín freisin, atá ag fás ar bharr an dín. Is orgánach 
beo é agus, mar sin, athraíonn sé ar bhonn laethúil agus braitheann sé go mór ar an aimsir.

Teach Loistín  
Foirgneamh nó cuid de ina bhfuil lóistín codlata, béilí agus sólaistí eile ar fáil do chónaitheoirí agus do 
neamhchónaitheoirí agus ina bhfuil cúig sheomra agus naoi seomra déag. 

H
Seomra Cónatithe  
Seomra codlata nó seomra suite, lena n-áirítear chomhsheomra cistin/bia ach nach bhfuil ina sheomra 
folctha nó ina chistin bheag. 

Tírdhearchú Crua  
Úsáid na n-ábhar neamhorgánach agus neamhbheo, m.sh. carraig agus cloch, i dtírdhreachú an achair, 
lena n-áirítear go minic earraí saorga, mar shuíocháin, pábháil, ráillí srl. 

Oileán Teasa 
Is ceantair uirbithe iad na hoileáin teasa a mbíonn teochtaí níos airde acu ná mar a bhíonn ag na ceantair 
ar an imeall. Déanann struchtúir mar fhoirgnimh, bóithre agus bonneagar eile níos mó teas na gréine a 
ionsú agus a ath-astú ná mar a dhéanann an tírdhreacha nádúrtha ar nós foraoisí agus dobharlaigh.

Fál Sceach (Suntasach)  
Sraith nádúrtha nó leathnádúrtha de thoir, de sceacha agus/nó de chrainn mar teorainn. Cuidíonn fál 
sceach leis an áit a shainiú, feidhmíonn sé mar chrios foscaidh, cuireann sé leis an mbithéagsúlacht agus 
cuireann siad gnáthóg suntasach ar fáil don fhiadhúlra.

Gníomhaíochtaí Eacnamaíocha sa Bhaile  
Gníomhaíochtaí beaga na tráchtála, a mbaineann úsáid tánaisteach as an áit chónaithe. 

Teaghlach  
Duine aonar nó a thuilleadh atá ina chónaí in áitribh ina bhfuil cistin agus seomra folctha ar fáil. 
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Measúnú ar Riachtanais agus Éileamh na Tithíochta (HNDA) 
Measann an MRÉT líon na dtithe breise atá ag teastáil amach anseo chun freastal ar na riachtanais agus 
ar an éileamh reatha agus sa todhchaí laistigh de limistéar an údaráis áitiúil. Gabhann sé an t-eolas freisin 
ar an gcaoi a oibríonn córais na tithíochta chun cabhrú le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge 
a cuid bheartas a fhorbairt le haghaidh tithíocht nua a chur ar fail, stoc a cuid tithe a bainistiú agus na 
seirbhísí a mbaineann leis an tithíocht a chur ar fáil.

Straitéis na Tithíochta  
Tá sé mar aidhm ag Straitéis na Tithíochta do Chathair agus do Chontae Phort Láirge a chur ar chumas 
mhuintir Phort Láirge, anois agus amach anseo, áit chónaithe a bheith ar fáil dóibh a oireann dá gcuid 
riachtanas agus ar phraghas atá in acmhainn acu. Tá forálacha straitéis na tithíochta imeasctha sa Phlean 
Forbartha seo.

I
Inlíonadh 
Foirgneamh nua a líonann bearna san éadanas tógtha d'fhonn á dhéanamh leanúnach, sé sin, suíomh 
beag nach bhfuil in úsáid laistigh de limistéar tógtha. 

Bonneagar  
Áirítear anseo an draenáil, soláthairtí an uisce, ionaid chóireáil an tséarachais, líonraí an tséarachais, 
an soilsiú agus na línte teileafóin, soláthar an leictreachais, na hiarnróid, na bóithre, na foirgnimh, na 
scoileanna, áiseanna an phobail, na háiseanna cultúrtha agus áiseanna an áineasa.

Bogach Tógtha Imeasctha 
Is cineál córas cóireáil an fhuíolluisce inbhuanaithe é an bogach tógtha a deartar chun breathnú agus 
feidhmiú mar a dhéanann bogach nádúrtha. Cruthaítear bogaigh thógtha chun críche cóireáil an 
fhuíolluisce a thagann as pobail beaga tuaithe ar bhealach atá báúil don timpeallacht sula gceadaítear dó 
filleadh sábháilte a dhéanamh ar an gcóras uisce. De ghnáth, tógtar an bogach as príomhumar turnaimh 
ina mbailítear an fuíolluisce ón bpobal agus, as sin, leanann roinnt lochán ina dhiaidh ina gcuirtear plandaí 
bogaigh, ina measc giolcach, luachair agus seisc. Is iondúil go mbíonn fána réidh ann ó na locháin i dtreo 
na habhainn, rud a ligeann don uisce sreabhadh go han-mhall tríd an mbogach sula sileann sé uaidh. 
Socróidh aon cháithníní a bhí á iompar síos go dtí tóin an uisce, áit a dhéanfaidh na plandaí agus na 
miocrorgánaigh nádúrtha (m.sh. baictéir, algaí agus fungais) sa bhogach á mbriseadh síos agus bainfidh 
siad truailleáin agus eilimintí áirithe, m.sh. fosfar, as an uisce.

Speiceas Choimhthíoch Ionrach (SCI) 
Séard is Speiceas Choimhthíoch Ionrach ann ná ainmhí nó planda a thugtar isteach de thaisme nó d’aon 
ghnó i dtimpeallacht nádúrtha nach bhfaightear é ann de ghnáth, le drochthorthaí tromchúiseacha aige ar 
a thimpeallacht nua.

L
Carachtar an Tírdhreacha  
Tagann carachtar an tírdhreacha as an topagrafaíocht, as gné na talún, as clúdach na talún, as an 
ngeolaíocht agus as na gnéithe eile a mhíníonn an tsainiúlacht aige. Cuireann Aguisín 8, Measúnú ar 
Charachtar Tírdhreacha agus Muirdhreacha Phort Láirge (MCT), dianmheasúnú ar Phort Láirge maidir le 
carachtar, luach agus íogaireacht a thírdhreacha.

Íogaireacht an Tírdhreacha  
Déanann íogaireacht an tírdhreacha cur síos ar an méid is féidir le tírdhreach ar leith glacadh le cineál 
áirithe na forbartha nach gcuireann isteach ar a shaincharachtar. Mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh 
mór-íogaireacht ag piolóin mhóra leictreachais ar thírdhreacha áirithe ach d’fhéadfadh nach mbeadh an 
tionchar céanna acu ar thírdhreacha eile.
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Ag Cónaí os Cionn an tSiopa  
Úsáid spás an urláir uachtair i gceantair uirbeacha chun críocha cónaithe. Baintear úsáid freisin as an 
téarma ‘Cónaí os Cionn an tSiopa’ chun tagairt a dhéanamh don phacáiste deontas a chuir an Rialtas ar fáil 
chun na críche sin. 

Plean Ceantair Áitiúil (PCÁ)  
Forálann an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) gur féidir pleananna ceantair áitiúila a chur 
ar fáil i gcúinsí áirithe lena n-áirítear iad siúd a mbaineann le ceantair ar dócha go mbeidh oll-fhorbairt á 
dhéanamh orthu le linn shaolré an phlean. Ba chóir go mbeidís ag teacht leis an bPlean Forbartha agus 
ba chóir go ndréachtófaí mionphleananna d'fhonn phleanáil cheart agus d’fhorbairt inbhuanaithe a 
dhéanamh sa cheantar lena bhaineann. 

Geilleagar ar Ísealcharbóin 
Séard atá i ngeilleagar ar ísealcharbóin ná geilleagar a tháirgenn leibhéil níos ísle na n-astuithe GCT i 
gcomparáid le geilleagar atá ar dhiancharbón.

M
Maolú 
Gníomh a chuidíonn le tionchar an phróisis nó na forbartha ar an timpeallacht atá á ghlacadh a laghdú. 
Úsáidtear é go minic i gcomhar le bearta a n-iarrfadh drochthionchair an phróisis nó na forbartha a 
laghdú.

Aistriú Módha 
An próiseas ina n-athraíonn daoine módh iompair a gcuid taisteal (de ghnáth ón mbaile go dtí an obair) 
ó chineál áirithe an iompair (m.sh. gluaisteán príobháideach) go dtí cineál eile níos inbhuanaithe an taistil 
(m.sh. iompar poiblí).

Scoilt Mhódúil  
An miondealú idir úsáideoirí modhanna éagsúla an iompair phoiblí agus an iompair phríobháidigh. 

Carrchlós Ilstórach  
Ionad páirceála scoite nó il-leibhéil a úsáidtear de ghnáth chun carranna a pháirceáil ar bhonn 
gearrthéarmach agus ina ghearrtar táille in aghaidh na huaire. 

N
Limistéar na hOidhreachta Nádúrtha (LON)  
Limistéar a shíneann amach thar ghnáthóga leathnádúrtha agus nádúrtha, thar thírghnéithe nó ar 
ghnéithe geomoirfeolaíocha, thar speicis na bplandaí nó na n-ainmhithe fiáine nó thar mheascán na 
dtréithe nádúrtha seo a bhaineann tábhacht náisiúnta leis. Tá sé tábhachtach go gcoinneofaí stádas 
caomhantas na gceantar seo atá molta lena n-ainmniú ag seirbhís náisiúnta na hoidhreachta. Réitigh atá 
bunaithe ar an dúlra. 

Réitigh Bunaithe ar an Dúlra 
Sainmhíníonn an tAontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra (AICD) Réitigh atá Bunaithe ar an Dúlra 
(RBDanna) mar “gníomhaíochtaí chun na héiceachórais nádúrtha nó modhnaithe a chosaint, a bhainistiú 
go hinbhuanaithe agus a athchóiriú, lena dtugtar aghaidh ar dhúshláin an phobail (amhail slándáil an 
bhia, athrú na haeráide, slándáil an uisce, sláinte an duine, riosca na tubaiste, an forbairt shóisialta agus 
eacnamaíoch} go héifeachtúil agus go hoiriúnaithe agus, ag an am céanna, ag cur folláine an duine agus 
leas na bithéagsúlachta chun cinn."

Limistéar Caomhnú an Dúlra  
Sa phlean seo, baintear úsáid as an téarma limistéar caomhnú an dúlra chun cur síos a dhéanamh ar 
shuíomhanna caomhnú an dúlra, siad sin, Limistéar na hOidhreachta Nádúrtha, Limistéir ar Leith an 
Chaomhnú agus na Limistéir ar Leith faoi Chosaint.
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Glandlús Cónaithe  
Sé seo tomhas dlús na tithíochta a úsáidtear mar bhonn do rialú na forbartha. Is ionann é agus líon na 
dtithe atá roinnte de réir achar an tsuímh ina heicteáir nó ina n-acra, lena n-áirítear na háitribh agus na 
gairdíní, aon spás oscailte teagmhasach (m.sh. achar súgartha do leanaí, limistéir pháirceála) agus leath 
leithead na mbóithre mórthimpeall suas go dtí uasmhéid.6m. Ní chuirtear formhór na spásanna oscailte, 
na siopaí áitiúla, na mbunscoileanna agus cineáil eile na forbartha san áireamh sa Ghlandlúis Chónaithe.

Gneithe neamhstruchtúrtha (caomhnú na hoidhreachta tógtha)  
Áirítear leo seo na gnéithe siúd ar nós gairdíní stairiúla, claíocha cloich, tírdhreacha agus diméinte, gnéithe 
cúirtealáiste agus troscán sráide a chuireann leis an oidhreacht thógtha.

O
Spás Oscailte 
Is ceann de chatagóirí úsáid na talún é an spás oscailte a úsáidtear mar théarma sa phlean seo. Déanann 
an plean idirdhealú soiléir idir Spásanna Oscailte Gníomhacha agus Spásanna Oscailte Éighníomhacha.

Struchtúir na Fógraíochta Lasmuigh  
Baineann an beartas maidir le struchtúir na bhfógraíochta lasmuigh leis na fógraí siúd nach bhfuil aon 
cheangal acu leis an talamh nó leis an áitreabh ar a chuirtear suas iad. Déantar na fógraí siúd a chur i 
gcodarsnacht le fógraíocht na n-éadan siopaí a bhaineann leis na hearraí nó leis na seirbhísí a chuirtear ar 
fáil san áitreabh.

P
Páirceáil agus Taisteal  
Is áis í Páirceáil agus Taisteal a chuireann an rogha ar fáil d’úsáideoirí na ngluaisteán athrú óna gcuid 
carranna go dtí an iompar poiblí (iarnród nó bus) ar mhaithe le laghdú a dheanamh ar líon na ngluaisteán 
a théann isteach sa cheantar uirbeach a laghdú agus brú na tráchta a mhaolú dá bharr. 

Spás Oscailte Éighníomhach  
Baintear úsáid as an téarma spás oscailte éighníomhach sa phlean seo chun cur síos a dhéanamh ar 
thalamh oscailte le húsáidí mar thalmhaíocht, gairdíní tírdhreachtaithe príobháideacha, coillearnach srl ar 
siúl inti. Cé nach gá go gcuireann siad rochtain ghníomhach ar fáil don phobal, cuireann spásanna oscailte 
éighníomhacha suímh tábhachtacha an amhairc ar fáil a chuireann le carachtar an phobail, na lonnaíochta 
nó an cheantair agus a a chuireann feabhas ar an timpeallacht. 

Tréscaoilteacht  
A mhéid a bhfuil rogha bealaí taitneamhacha, áisiúla agus sábháilte ag dul tríd an gceantar.

Beartas Pleanála  
Maidir le haon ábhar ar leith sa phlean seo, tá an beartas pleanála comhdhéanta as prionsabail na 
pleanála (atá le fáil tríd an téacs) agus cuspóirí uimhrithe beartas na pleanála (atá leagtha amach sna táblaí 
sna caibidlí éagsúla). 

Cóimheas na Ceapaí  
Sé seo oll-achar urláir an fhoirgnimh/na bhfoirgnimh roinnte ar achar an suímh agus úsáidtear é chun 
déine úsáid an tsuímh a léiriú. Agus achar suíomh taobh bóthair á ríomh, ní chuirtear leithead na mbóithre 
san áireamh. 

Struchtúr faoi Chosaint  
Foirgneamh, gné, suíomh nó struchtúr atá aitheanta i dTaifead na Struchtúr faoi Chosaint (TSC) mar rud ar 
fiú á chosaint nó á chaomhnú de réir an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú).



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028xxvi

R
Taifead na Struchtúr faoi Chosaint (TSC)  
Sí an phríomh-bhealach chun foirgneamh nó struchtúir a bhfuil tábhacht na hailtireachta, na staire, na 
seandálaíochta, na healaíne, na heolaíochta, cultúrtha, sóisialta nó teicniúil ag baint leis a chosaint sa 
chontae ná á chur ar 'Taifead na Struchtúr Cosanta'. Tugann sé seo aitheantas dearfach do thábhacht 
an struchtúr, cosaint ó dhrochthionchair agus rochtain fhéideartha ar aon chúnamh deontais ar fáil le 
haghaidh obair caomhantais. 

Straitéis Miondíola  
Tá riachtanas ann sna Treoirlínte Náisiúnta um Pleanáil an Mhiondíola d'údaráis na pleanála (Nollaig 
2000) go n-imeascfar beartais agus moltaí straitéiseacha an miondíola i bPlean na Forbartha. Dá bharr 
sin, choimisiúnaigh an tÚdarás Pleanála Measúnú agus Straitéis Mhiondíola Chathair agus Chontae Phort 
Láirge atá imeasctha in Aguisín 4 den Phlean Forbartha seo.

Forbairt Ribíneach  
Séard atá i bhforbairt ribíneach ná áit ina bhfuil 5 theach nó a thuilleadh ar thaobh amháin, 250 méadar 
ar fhad, d’éadanas bóthair tuaithe den chuid is mó. De ghnáth, baineann costas thar an ngnáth le seirbhísí 
a chur ar fáil dá leithéid tithíochta mar go mbíonn gá le píopaí seirbhíse srl níos fairsinge a chur síos. Ní 
minic a bhíonn a leithéid tithíochta ceangailte leis an séarachas poiblí agus braitheann na tithe ar chórais 
dabhcha an tséarachais.

S
Bealach na Radharc  
Déanann an plean seo (Aguisín 8: Measúnú ar Charachtar Tírdhreacha agus Muirdhreacha) bóithre 
áirithe a n-ainmniú mar bhealaí na radharc, bunaithe ar na hainmniúcháin a bunaíodh ag na Pleananna 
Forbartha roimhe seo. Bíonn deis de ghnáth acu siúd a thaistealaíonn feadh na mbealaí seo breathnú 
ar roinnt de na ceantair is tábhachtaí ó thabh na háilleachta nádúrtha agus na tábhachta cultúrtha de sa 
chathair agus sa chontae. Séard atá mar phríomhchuspóir ná a chinntiú go gcaomhnaítear sainghné na 
radharc agus na ndreach is fearr is féidir a fháil ó na bealaí seo.

Tástáil Sheicheamhach 
Bealach lena sheiceáil go roghnaíodh an suíomh is oiriúnaí agus is fearr atá ar fáil le haghaidh ionad nua 
an mhiondíola nó na fóillíochta tráchtála.

Gnáthsheirbhísí  
Gníomhaíochtaí a mbaineann go díreach le freastal ar riachtanais an phobail ach nach mbaineann aon 
phróisis déantúsaíochta leo. Ina measc tá bialanna, siopaí, seirbhísí gairmiúla agus ionaid na siamsaíochta.

Earnáil na Seirbh  
Sí seo earnáil na fostaíochta a baineann le soláthar na seirbhísí siúd ar a dtugtar an earnáil treasach go 
minic orthu.

Beartas na Lonnaíochta  
Sa phlean seo, séard atá i gceist ag an téarma ‘beartas na lonnaíochta’ ná sraith na mbeartas pleanála a 
baineann le líonra na lonnaíochtaí sa chontae a neartú, le féiniúlacht na lonnaíochtaí a chaomhnú, agus le 
riachtanais na bpobal tuaithe a chosaint. Áiríonn sé cuspóirí ar leith do chineálacha agus do mhéideanna 
éagsúla na lonnaíochtaí, cuspóirí do limistéir ar ardtaitneamh agus cuspóirí do thithe i gceantair thuaithe. 

Fógraíocht Éadan Siopa 
Sé seo an fhógraíocht ar áitreabh ina chuirtear earraí nó seirbhísí ar fáil. Cuimsíonn fógraíocht éadan 
siopa an fhógraíocht a bhaineann le hóstáin nó le héadanais eile na sráid-dreacha agus ní bhaineann sé 
mar sin ach amháin le “siopaí” mar a thugtar orthu. 
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Clúdach an tSuímh  
Séard atá i gclúdach an tsuímh ná an chuid den suíomh a bhfuil tógtha agus déantar á ríomh trí achar 
iomlán an tsuímh a roinnt ar achar urlár talún an fhoirgnimh.

Tithíocht Shóisialta  
Tithíocht arna chur ar fáil ar cíos ag an údarás áitiúil, ag comhlacht deonach na tithíochta nó ag comhlacht 
na comharthithíochta. 

Bonneagar Sóisialta  
Buildings and other structures related to serving the needs of the public for social, health, educational 
and/or recreational needs; it includes such facilities as schools, community centres, parish halls and 
recreational facilities. 

Tírdhreachú Séimh  
Úsáid a bhaint as uisce agus as fásra nádúrtha, lena n-áirítear crainn, plandaí, toir srl, i dtírdhreachú an 
cheantair. 

Limistéir Chaomhantais Speisialta (SACanna)  
Limistéir sainspéise ina bhfuil/a thacaíonn le gnáthóga agus speicis phlandaí agus ainmhithe atá 
neamhchoitianta nó faoi   bhagairt san Eoraip agus a éilíonn bearta ar leith, lena n-áirítear láithreáin 
chosanta a ainmniú, chun iad a chaomhnú. 

Limistéir ar Leith faoi Chosaint (LLCanna) 
Limistéir na sainspéise maidir le caomhnú gnáthóga na n-éan fiáin, go háirithe na speicis ganna nó ar 
lagchuidiú siúd atá liostaithe chomh maith le gnáthoga na speiceas imirceach. Bunaítear iad faoin Treoir 
maidir le hÉin (Treoir na Comhairle 79/409/CEE), agus is cuid de ghréasán suímh an ‘Natura 2000’ ar fud na 
hEorpa iad.

Spriocanna na Forbartha Inbhuanaithe (SFIanna)  
Siad Spriocanna na Forbartha Inbhuanaithe nó na Spriocanna Domhanda ná an bailiúchán de 17 sprioc 
dhomhanda idirnasctha atá deartha le bheith ina “threoirphlean chun todhchaí níos fearr agus níos 
inbhuanaithe a bhaint amach do chách”. Shocraigh Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe na 
SFIanna sa bhliain 2015 agus tá sé beartaithe go mbainfear amach iad faoin mbliain 2030.

Measúnacht Straitéiseach na Timpeallachta (MST) 
Is próiseas é measúnú straitéiseach na timpeallachta a dhéanann iarracht measúnú a dhéanamh ar na 
torthaí dóchúla ar an timpeallacht de bharr cur i bhfeidhm an Phlean Forbartha. (Tabhair faoi deara: is 
riachtanas faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 go n-áireofaí i bPlean Forbartha é an t-eolas ar aon 
éifeacht suntasach ar an timpeallacht a d'fhéadfadh teacht as cur i bhfeidhm an phlean).

Carachtar an tSráid-dreacha 
Gnéithe amhairc na sráide, lena n-áirítear an bóthar, na foirgnimh in aice leis, na cosáin, an troscán sráide, 
na crainn, na spásanna oscailte srl, a thagann le chéile chun carachtar na sráide a chruthú.

Córais Inbhuanaithe Uirbigh na Draenála (CIUDanna)  
Tá sé mar aidhm ag córais inbhuanaithe uirbeacha na draenála réimeas níos nádúrtha hidreolaíochta 
chothabháil nó a athchóiriú, ionas go laghdófar tionchar an uirbithe ar thuilte le sruth agus ar cháilíocht 
an uisce. Séard atá i gceist le CIUD ná athrú ar an gcaoi a dhéanaimid an rith uirbeach chun srutha a 
bhainistiú ó bhreathnú ar rialú na toirte amháin go dtí cur chuige ildisciplíneach imeasctha a thugann 
aghaidh ar cháilíocht an uisce, ar mhéid an uisce, ar áis an uisce agus ar an ngnáthóg. Laghdaíonn CIUD an 
tionchar a bhíonn ag an rith uirbeach chun srutha trí uisce an rith chun srutha a ghabháil chomh gar don 
fhoinse agus is féidir agus ansin á scaoileadh go mall. 
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Inbhuanaitheacht 
Déanann an téarma Inbhuanaitheacht tagairt don fhorbairt a freastalaíonn ar na riachtanais reatha gan 
cur isteach ar chumas na nglún atá le teacht freastal ar a gcuid riachtanas féin.

T
Lonnaíocht/Comharsanacht 10-Nóiméad 
Séard atá sa lonnaíocht/comharsanacht 10-nóiméad ná áit a bhfuil rochtain ag na tithe inti ar raon na 
n-áiseanna agus na seirbhísí, mar bhonneagar inbhuanaithe na comharsanachta nó siopaí áitiúla, laistigh 
de shiúlóid nó de thuras rothair gairid 10-nóiméad NÓ a bhfuil rochtain ar ardchaighdeán ann ar iompar 
poiblí, a chuireann rochtain ar fáil ar raon na n-áiseanna nó na seirbhísí, laistigh de shiúlóid 10-nóiméad 
ón teach.

Measúnú Tionchar na Tráchta 
Mionmheasúnú ar nádúr agus ar mhéid an tionchair ag aon fhorbairt shuntasach ar gréasán na mbóithre 
máguaird agus, más gá, ar chóras níos leithne an iompair.

Ordú um Chaomhnú na gCrann (OCC) 
Gnás atá ar fáil d’Údaráis Phleanála faoi Alt 205 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú, le 
haghaidh orduithe a dhéanamh maidir le crainn a chaomhnú ar mhaithe na taitneamhachta.

U
Comhdhlúthú Uirbeach  
Forbairt nó athfhorbairt ar thalamh uirbeach ar lagúsáid ar bhealach éifeachtach, dlúth agus láidir. 

Tithíocht Uirbeach-ghinte  
Tithíocht i suímh tuaithe atá á lorg ag daoine atá ina gcónaí agus ag obair i gceantair uirbeacha, lena 
n-áirítear athbhailte.

Athnuachan Uirbeach  
Athbheochan na gceantar uirbeach trí shainchuspóirí forbartha agus prionsabail na pleanála straitéisí a 
leagan síos. 

Sraoileáil Uirbeach  
Leathnú iomarcach amach na forbartha tógtha ó chroílár na cathrach/an bhaile agus isteach sa tuath 
máguaird. Breathnaítear ar a leithéid forbartha mar fhorbairt neamh-inbhuanaithe.

V
Stíl Dúchasach  
An bealach ar tógadh gnáthfhoirgnimh in áit ar leith, ag baint úsáide as stíleanna, teicníochtaí agus ábhair 
áitiúla agus ag freagairt do thimpeallacht eacnamaíoch agus sóisialta na háite.
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Fás Dlúth Inbhuanaithe Turasóireacht Inbhuanaithe Gníomhaíocht ar son na hAeráide
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Inrochtaineacht agus Nascacht

Bonneagar

Geilleagar Éagsúil agus Oideachas

Geilleagar na Tuaithe

Port Láirge agus an Plean 
Forbartha

Caibidil 1
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1.0 Réamhrá
Insíonn an Plean Forbartha seo an scéal faoi Phort Láirge agus conas a theastaíonn uainn go bhfásfaidh 
sé. Baineann sé leas as foinsí ár gcuid staire agus déanann sé úsáid as ár scileanna agus ár saineolas 
chun leanúint ar aghaidh le fás inbhuanaithe sóisialta, an chomhshaoil agus an gheilleagair i bhfad amach 
anseo, ag díriú ar phobail bríomhara agus athléimneacha a chruthú.

TUllmhaíodh an Plean ag Údarás Pleanála Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge agus baineann 
sé le limistéar iomlán an údaráis áitiúil. Is doiciméad pleanála reachtúil é, curtha le chéile de réir Alt 9(1) 
den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú), agus baineann sé leis an tréimhse sé bhliain ó 2022 
- 2028.

Scríobhadh an Plean i gcomhthéacs straitéisí, beartais agus treorach náisiúnta mar léirítear sa Chreat 
Pleanála Náisiúnta, Tionscadal Éireann 2040 (CPN), agus Straitéis Réigiúnach na Spásúlachta agus 
Eacnamaíoch de chuid Thionól Réigiúnach an Deiscirt (SRSE), agus ba chóir á léamh mar cháipéis iomlán 
seachas mar mhíreanna ar leith. Tá próiseas déanta an phlean bunaithe freisin ar raon fairsing na 
reachtaíochta a luaítear i Roinn 1.7 thíos, lena n-áirítear roinnt Treoracha Eorpacha agus an reachtaíocht a 
baineann leo, ina measc (ach gan a bheith srianta ag): 

• An Treoir um Measúnú Straitéiseach Timpeallachta (2001/42/CE) (Aguisín 19 Tuarascáil na Timpeallachta)

• Céim 2 Measúnú Straitéiseach ar Riosca na dTuilte (Aguisín 13)

• Measúnú ar an Treoir maidir le Gnáthóga (92/43/CEE) (Aguisín 20 Tuarascáil Tionchair maidir le Treoir 
Natura na Gnáthóga)

• Treoir an AE maidir le Tuilte (2007/60/CE)

• Creat-Treoir an Uisce (2000/60/CE)

Sé atá mar aidhm ag an bPlean ná a bheith gonta agus físiúil, agus díríonn sé ar cad is mian linn a athrú. 
Déantar é seo trí dhíriú ar na shaincheisteanna a bhfuil tábhacht náisiúnta nó réigiúnach ag baint leo, 
nó ar féidir le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge déileáil níos fearr leo, agus freisin tríd an 
gComhairle ag obair i gcomhpháirtíocht le geallsealbhóirí eile.

Bainfear úsáid as an bPlean Forbartha chun eolas a thabhairt do na Pleananna Ceantair Áitiúil (PCÁanna) a 
thagann as tar éis glacadh leis an bPlean Forbartha seo. Tá sé i gceist PCÁanna nua a ullmhú do cheantair 
ar leith i gCathair Phort Láirge, Dún Garbhán, Trá Mhór, Dún Mór, Port Lách, Lios Mór agus Gaeltacht na 
nDéise le linn shaolré an Phlean Forbartha seo. Bainfidh a leithéid le raon níos fairsinge saincheisteanna 
na pleanála a bhaineann go háirithe leis an gceantar. Beidh na Croístraitéisí agus na forálacha maidir le 
criosú úsáid na talún a baineann lena leithéid PCÁanna i gcomhréir le hábhar an Phlean Forbartha seo.

Beidh an Plean á thacú ag Clár Gníomhaíochta a léireoidh conas a bhainfimid ár gcuspóirí agus ár 
spriocanna amach le cabhair ónár gcomhpháirtithe/ár ngeallsealbhóirí a mbeidh bunaithe ar na 
coinníollacha ag teastáil d'fhonn monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Phlean Forbartha.

Is Plean Forbartha aonar é seo do cheantar riaracháin cónasctha Chathair agus Chontae Phort Láirge, agus 
tagann sé in ionad Pleananna Forbartha ar leith na Cathrach, an Chontae agus Baile Dhún Garbhán a bhí i 
bhfeidhm go dtí seo chomh maith leis na Pleananna Ceantair Áitiúil lena mbaineann. Is ionann é freisin agus 
leanúint ar SPTI Phort Láirge (Straitéis Pleanála, Talamhúsáide agus Iompair) don Chathair, agus déanann an 
Plean Forbartha seo iarracht ar leanúint ar aghaidh agus leathnú na Straitéise sin go ceann sé bhliain, de réir 
cuspóirí náisiúnta agus réigiúnigh an bheartais.

Caibidil 1: Port Láirge agus an Plean 
Forbartha
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1.1 Ár bhFís

Aithnítear go mbraitheann Fís Phort Láirge a bhaint amach ar phobal sláintiúil atá bunaithe ar na toscaí 
sóisialta seo a leanas: an tSeasamhacht Eacnamaíoch; an Comhthéacs Sóisialta agus an Phobail; an 
Chomharsanacht agus an Timpeallacht thógtha; an Rochtain ar Chúram na Sláinte; agus an Oideachas. 
Déanann an Plean Forbartha príomhaidhmeanna agus gníomhartha straitéiseacha a aithint chun aghaidh 
a thabhairt ar gach ceann de na toscaí seo d’fhonn an éagothromacht a laghdú agus leas, sláinte agus saol 
gach shaoránaigh agus an phobail a fheabhsú.

Cé go mbeidh an Chomhairle chun tosaigh, glacfaidh go leor mórán geallsealbhóirí agus eagraíochtaí 
eile páirt i seachadadh na Físe dár gCathair agus dár gContae. Chun an Fhís a bhaint amach, agus chun 
cur le haidhmeanna an PFN agus an RSED maidir leis an bhfás eacnamaíoch inbhuanaithe agus leis an 
dlúthfhorbairt uirbeach a mhéadú, tá sraith aidhmeanna na forbartha leagtha amach againn d'fhonnn:

• creat láidir a chur ar fáil do chinntí na hinfheistíochta a chuideoidh le fás agus éagsúlú an gheilleagair 
réigiúnach ar bhealach inbhuanaithe agus a chothóidh agus a éascóidh feabhsú ar chiaghdeánna 
beatha i ngach ceantar den Chathair agus den Chontae.

• an gá le hacmhainní a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí a chur chun cinn chomh 
maith lenár sócmhainní a chosaint agus, nuair is cuí, a fheabhsú; agus

• glacadh leis na dúshláin phráinneacha a mbaineann le hathrú na haeráide.

Ár bhFís

Faoin mbliain 2028, beidh Cathair agus Contae Phort Láirge tar éis leanúint ar aghaidh ag fás agus ag teacht 
chun cinn mar áit níos mealltaí, níos rathúla, níos athléimní agus níos inbhuanaithe, arna daingniú ag Cathair 
agus limistéar Cathrach Phort Láirge mar Phríomhchathair Réigiúnach, Cathair na hOllscoil agus na Foghlama, 
agus inneall eacnamaíoch an réigiúin. Beidh sé ar an gCathair agus ar an gContae is fearr le haghaidh 
maireachtála agus foghlama, an áit is ansa le cuairt a thabhairt uirthi agus le gnó a dhéanamh inti.
Aithneofar sinn mar Phríomhchathair an Réigiúin agus bainfimid cáil as:
• an bhfiontar agus as an gcruthaíocht againn i ngeilleagar an eolais agus sna margaí ar ardluach – atá 

dírithe ar leith ar an mbhithchógaisíocht, ar nuálaíocht na teicneolaíochta, ar an turasóireacht, ar bhia agus 
dí, ar an iascaireacht, agus ar an mbunthionscail. 

• forbairt agus as fás caipiteal ár gcuid oideachais trínár n-Ollscoil agus trína cuid sineirgí leis an ngeilleagar 
níos fairsinge; agus, 

• an timpeallacht tógtha, stairiúil, cultúrtha agus nádúrtha ar leith againne, a cosnóimid agus, más cuí, a 
feabhsóimid mar phríomhshócmhainn chun tacú le hardchaighdeán na sláinte/na folláine, na beatha agus 
na háite dúchasaí a bhaint amach.

Beidh na cinnteoirí tar éis obair go muiníneach agus tar éis na cinntí cróga is gá á ndéanamh acu chun 
geilleagar láidir, athléimneach agus éagsúil a fhorbairt tuilleadh.
Beidh cur chuige réamhghníomhach glactha ag an gComhairle i dtreo na forbartha a chothaíonn agus a 
éascaíonn an forbairt oiriúnach agus inbhuanaithe, ach ar an lámh eile:
• úsáid inbhuanaithe na n-acmhainní nádúrtha a chinntiú. 
• a ligeann dúinn maireachtáil laistigh de chumas timpeallacht na háite.
• a ligeann dúinn agus a chuireann lenár gcuid athléimneachta i leith athrú na haeráide; agus, 
• a chruthaíonn pobal níos oscailte, níos éagsúlaí agus níos cuimsithí.
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Chun tacú leis na haidhmeanna seo, caithfidh an Plean seo:

• An dóthain tithe agus deiseanna na fostaíochta a chinntiú sa cheantar chun tacú le leibhéal na 
seirbhísí agus na n-áiseanna a theastaíonn chun caighdeán na beatha a chosaint agus a fheabhsú.

• Soláthar dóthanach na talún criosaithe agus faoi seirbhísí a chinntiú ag suímhanna cuí.

• Ár gcuid sócmhainní agus ár gcuid acmhainní luachmhara a chosaint agus, más cuí, a fheabhsú, lena 
n-áirítear an bithéagsúlacht, an timpeallacht stairiúil, timpeallacht an dúlra agus ár n-oidhreacht 
chultúrtha.

• Cuidiú agus tacú le cruthú na bpobal mheasctha inbhuanaithe, agus an bonneagar gaolmhar lena 
mbaineann a chur ar fáil, a shásóidh uaschaighdeáin cruthú na háite, an deartha uirbeach agus 
tuaithe, agus a dhéanfaidh freastal ar riachtanais an daonra ar fad.

• Na deiseanna do nascacht dhigiteach níos fearr a spreagadh ar fud na Cathrach agus an Chontae, agus

• Gréasán an iompair a leathnú, nuair is cuí agus is féidir, agus an úsáid is éifeachtúla a bhaint as, ar 
chaoi a laghdaíonn an ghá atá le taisteal ag an bpobal agus a chinntíonn go bhfuil deiseanna an tsiúil, 
na rothaíochta agus an iompair phoiblí ar fáil dóibh mar roghanna mealltacha.
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1.2 An Plean Forbartha i gComhthéacs 
De réir Alt 11(1)(b)(iii) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), agus tar éis tabhairt isteach 
Creat Náisiúnta na Pleanála (CNP) agus Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíochta an Deiscirt (RSED), 
bhí ar ar an Údarás Pleanála a Phleananna reatha (Pleananna Forbartha Chathair Phort Láirge, Chontae 
Phort Láirge agus Dhún Garbhán) a athbhreithniú nó a athrú laistigh de 26 seachtain ó glacadh le RSED an 
Deiscirt. Maidir leis seo, agus de réir Alt 11 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 arna leasú (an 
tAcht), d'fhógair Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ar an 20 Iúil 2020 go raibh sé ar intinn aici 
tús a chur leis an athbhreithniú a dhéanamh ar Phleananna Forbairt reatha na Cathrach agus an Chontae 
agus ar Phlean Forbartha Bhaile Dhún Garbhán, agus chun Plean Forbartha Chathair agus Chontae 
aontaithe nua amahín a ullmhú.

D'fonn an Phlean Forbartha a chur i gcomhthéacs, is fiú a thabhairt faoi deara freisin go ndíríonn na 
Treoirlínte um Plean Forbartha d’Údaráis Phleanála 2007 (RTRÁO) an aird ar an ngá atá leis an bPlean 
Forbartha úsáid a bhaint as creataí náisiúnta agus réigiúnacha ar nós an CNP agus RSED, chun beartais 
úsaid na talún a chur ar an eolas agus a chur le cheile ag leibhéal na cathrach agus an chontae. Cuireann 
a leithéid bonn ar fáil do chinntí na pleanála ó lá go lá agus, chuige seo, ba cheart go ndéanfadh Plean 
Forbartha éifeachtúil:

• Creat straitéiseach soiléir a chruthú do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inbhuanaithe an cheantair 
thar thréimhse an phlean, ag teacht le haidhmeanna níos fadtéarmaí na pleanála agus na forbartha 
inbhuanaithe, lena n-áirítear iad siúd atá leagtha amach i gCreat Náisiúnta na Pleanála (CNP) agus i 
Straitéis Spáis Eacnamaíochta an Deiscirt. (RSED). 

• Fís uileghabhálach a leagann amach d’fhorbairt an cheantair lena bhaineann an plean.

• Léiriú spásúil a thabhairt d’aidhmeanna eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha Straitéis Forbartha an 
Chontae nó na Cathrach.

• A bheith bunaithe ar an gcomhthoil poiblí agus polaitiúil ar chreat straitéiseach an phlean.

• Creat soiléir a chur ar fáil d’infheistíocht na n-earnála poiblí agus príobháidí i mbonneagar agus i 
bhforbairt sa cheantar, ag tabhairt aird ar phleananna agus ar bheartais náisiúnta agus réigiúnacha 
araon.

• Áiseanna an cheantair a chosaint agus a fheabhsú.

• Treoir shoiléir a thairiscint d’fhorbróirí maidir le tograí forbartha a chumadh agus don údarás pleanála 
maidir le measúnú a dhéanamh ar a leithéid tograí.

• Creat beartais a bhunú inar féidir pleananna níos mine (cosúil le Pleananna Ceantir Áitiúla (PCÁanna) 
nó pleananna do Cheantair faoi Chaomhnú na hAiltireachta (CCA)) a chur le chéil le haghaidh codanna 
ar leith de limistéar an údaráis phleanála.

• A bheith in ann á chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh air.

Mar sin, agus de réir Alt 11(1)(a) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú (An tAcht), is gá 
bonn straitéiseach a bheith ag athbhreithniú an bPlean(anna) Forbartha reatha agus ag ullmhú an Phlean 
Forbartha nua a ullmhú chun críocha a leithéid seo a leanas a fhorbairt: 

• Na cuspóirí agus ná beartais chun an straitéis iomlán a chur ar fáil d'fhonn pleanála cearta agus 
forbartha inbhuanaithe a dhéanamh laistigh limistéar an Phlean Forbartha. 

• An chroístraitéis; agus,

• Dualgais reachtúla gach údarás áitiúil sa limistéar a chur san áireamh, agus gach beartas nó cuspóir an 
Rialtais nó aon Aire Rialtais lena bhaineann. 
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Mar sin, caithfear fís shoiléir, tosaíochtaí shoiléir na hinfheistíochta agus na n-ábhar eile, agus creat 
cumasú chun cur i bhfeidhm na bpríomhstraitéisí a lua sa Phlean Forbartha, chomh maith le beartais 
SMART (Sonrach, Intomhaiste, Insannta, Réadúil agus Tráthúil) atá soiléir agus comhsheasmhach chomh 
maith le creat bainistíochta a fhorbairt trínar féidir cinnteoireacht sothuartha a chinntiú.

1.3 Comhthéacs an Bheartais

1.3.1 Creat Naisiúnta na Pleanála 
Leagann Creat Náisiúnta na Pleanála síos an creat ar ardleibhéil chun an fás sa todhchaí a mhúnlú de mhilliún 
duine breise a mbeidh cónaí orthu in Éirinn faoin mbliain 2040. Tá straitéis nua beartaithe aige chun a leithéid 
fháis a bhainistiú tid an bhfás le dáileadh thart ar 50:50 idir Réigíun an Oirthir Lár na Tíre, agus Réigiún an 
Deiscirt agus Réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair, agus go tiocfaidh 75% den fhás lasmuigh de Bhaile Átha 
Cliath agus a bruachbhailte. Díríonn sé ar fhás os cionn 50% sna gcathracha réigiúnacha mar aon le béim mhór 
a chur ar pholasaí athnuachain agus forbairt na lonnaíochtaí reatha mar aon le pleanáil neartaithe atá níos 
bainte leis an timpeallacht ag an leibhéal áitiúil.

Fíor 1.1 Córas Pleanála na hÉireann (Foinse, CNP)

Cinneadh PACinneadh SI/SHD

Forbraíocht/ Diúltú Cead Pleanála

An tÚdarás
Áitiúil

Treoracha ón AE

Reachtaíocht 
Phleanála

Treoirlínte
ón Aire

Beartas
Rialtais

Cláir Chaipitiúla

Iarratas go dtí an tÚdarás Pleanála nó An Bord Pleanála  (APB) - 
Bonneagar Straitéiseach  agus Forbairt Tithíochta Straitéisí 

Iarrataís Phleanála

Bunaíonn Comhthéacs
Beartais i gcás 

An Creat Náisiúnta Pleanála

Straitéisí Réigiúnacha
Spásúla & Eacnamaíocha 

Pleananna Forbartha

Pleananna Limistéir Áitiúil

(Croístraitéis san áireamh)

NÁISIÚNTA 

RÉIGIÚNACH

ÁITIÚIL

Measúnú ar thograí forbartha agus cinntí ina leith 

Reachtaíocht 
agus Beartas AE 
agus Náisiúnta

Cinneadh ABP 
deonú/diúltú

Achomharc?

  

Córas Pleanála na hÉireann
Forléargas

An Straitéis

Tithíochta Straitéis

Mhiondíola Pleananna 
Eacnamaíocha Áitiúla 
agus Pleananna Pobail

Cláir Chaipitiúla
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1.3.2 Straitéis Réigiúnach an Spáis agus na hEacnamaíochta do Réigiún an 
Deiscirt (SRED)
Cuireadh Straitéis Réigiúnach an Spáis agus na Eacnamaíochta do Thionól Réigiúnach an Deiscirt (RSED) 
le chéile ar an 31 Eanáir 2020 agus baineann sé leis an tréimhse idir na blianta 2020 - 2026. Aithníonn an 
RSED spriocanna na fostaíochta agus an daonra don réigiún a dtagann leo siúd atá san NPF, chomh maith 
le cuspóirí an bheartais le haghaidh a leithéid fháis a sheachadadh ar bhealach inbhuanaithe i suímh 
uirbeacha agus tuaithe araon. Trína ráiteas físe, iarrann an RSED:

• Gach áit againne a chothú chun a lánacmhainneacht a bhaint amach.

• Ár dtimpeallacht a chosaint agus a fheabhsú.

• Oibriú chun rathúnas an gheileagair agus feabhsú an chaighdeán beatha a bhaint amach dár muintir 
go léir.

• Freastal ar mhéadú an fháis agus na forbarttha i suímh oiriúnacha; agus

• Cáil idirnáisiúnta an réigiúin a chur chun cinn mar cheann de na réigiúin is cruthaithí, is nuálaí, is glaise 
agus is mealltaí maireachtála san Eoraip.

Díríonn an RSES ar thairseach chriticiúil a chruthú i gCathair Phort Láirge (chomh maith le cathracha 
Luimnigh agus Chorcaí), chun an fhostaíocht inbhuanaithe agus fás an daonra a chur ar fáil agus feabhas 
a chur dá bharr ar fheidhm Chathair Phort Láirge mar inneall fás níos leithne an gheilleagair i réigiún na 
Cathrach. Leagann sé amach freisin tipeaolaíocht na lonnaíochta.

Tá tuilleadh eolais ar fáil i gCaibidil 2 de Chuid 1 – Fís Spásúil agus Croí-Straitéis - agus i gCaibidil 3 de 
Chuid 2 - Cathair Phort Láirge agus PSCU - maidir le réimse an RSED agus an tuiscint níos leithne na 
straitéise lena bhaineann agus le léiriú spásúlachta na straitéise chun an fhís a bhaint amach sa chaoi a 
bhaineann siad le Contae agus Cathair Phort Láirge.

1.3.3 Cathair Phort Láirge
Aithnítear i bPlean Straitéiseach Cheantar Uirbeach (PSCU) Phort Láirge gurb é Port Láirge an t-ionad 
uirbeach is mó in Oirdheisceart na hÉireann, agus an cúigiú cathair is mó sa stát. Sí atá mar fhís do PSCU 
Phort Láirge ná Cathair Chomhlárnacha a fhorbairt, ó thuaidh agus ó dheas den abhainn (lena n-áirítear 
na ceantair uirbigh i gContae Chill Chainnigh), bunaithe ar phrionsabail threoracha an fháis inbhuanaithe a 
bunaíodh i Staidéar Pleanála, Talamhúsáide agus Iompair Phort Láirge 2004–2020 ((SPTI) - sé sin, táirseach 
chriticiúil a chur le chéile i gcathair dhlúth agus chothromaithe, imeascú úsáid na talún agus an iompair, 
forbairt acmhainní an oideachais agus an ollscoil teicneolaíochta agus aitheantas a thabhairt do mhuintir 
na cathrach mar chroílár acmhainneacht na cathrach. Tá roinnt spriocanna straitéiseacha aitheanta ag 
PSCU Phort Láirge. Is féidir achoimre ghearr a dhéanamh orthu seo mar seo a leanas:

1. Bunófar leathnú, fás agus uaillmhian na Cathrach amach anseo ar chreat agus ar phrionsabail na háite 
inbhuanaithe. 

2. Nascfar na ceantair uirbeacha trí ghníomhaíochtaí a n-iarann ceangail éifeachtúla, imeasctha agus 
inbhuanaithe a chur ar fáil.

3. Inneall an gheilleagair a bheidh i gCathair Phort Láirge a bheidh ag déanamh fás eacnamaíoch an 
réigiúin a thiomáint tríd an speisialtóireacht agus an nuálaíocht mar aon leis an mbonneagar lena 
bhaineann le haghaidh an fháis a sheachadadh agus a chothú.

4. Timpeallacht agus cáilíocht na beatha ar ardchaighdeáin mar a léirítear ag an gCathair Shláintiúil, an 
t-aistriú go dtí todhchaí ar nialascharbóin agus cáilíocht fheabhsaithe an chomhshaoil ina bhfuil an 
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bonneagar gorm/glas imeasctha, ceantar uirbeach a léiríonn an chruthaitheacht ó thaobh an chultúir, na 
healaíon agus na hoidhreachta de agus a chuireann taithí feabhsaithe na turasóireachta chomh maith le 
hÁiseanna Réigiúnacha ar an Scála Uirbeach a bhfuil dírithe ar Chuan Phort Láirge chun cinn. 

5. Ceantar uirbeach ilchultúrtha ar lánpháirtíocht sóisialta agus le comhdheiseanna na foghlama á 
dtacú ag gníomhartha chun eisiamh sóisialta a shárú, chun an fhoghlaim fhadsaoil a chothú, chun an 
rannpháirtíocht sa chinnteoireacht a chur chun cinn agus chun díriú ar na tionscnaimh siúd a thugann 
tosaíocht d’athghiniúint na gceantar faoi mhíbhuntáiste.

6. Cuirfidh an Chathair deiseanna ar fáil don deacleachtas, do thionscnaimh phíolótacha agus don 
nuálaíocht a chur i bhfeidhm, go háirithe maidir leis an gcomhoibriú, leis na teicneolaíochtaí 
suaiteacha, le gníomhaíocht ar son na haeráide, leis an athghiniúint, leis an dlúthfhás, tionscadail an 
athghiniúna agus le súil a choimeád ar fheidhmiú a leithéid gníomaíochtaí; agus,

7. Cur chuige nuálaíoch a úsáid chun tosaíochtaí straitéiseacha a chur ar fail, le béim ar leith aige 
ar an athghiniúint/ar an bhfás dlúth a sheachadadh, agus ar an bhfostaíocht/ar an bhforbairt 
chónaithe straitéiseach trí phróisis mar bhainistíocht ghníomhach na talún, cur chuige bunaithe ar 
ghníomhaireacht, imeascú iomlán pleanáil úsáid na talún agus pleanáil an iompair, agus cuir chuige 
nuálaíocha i leith na Croí-Straitéise (rinneadh critéir Sprioc 7 den RSED, Aguisín 3 den RSED, a chur san 
áireamh agus a mheas sa Chroí-Straitéis atá mar bhonn an Phlean Forbartha seo).

Tabhair faoi deara: Rinneadh critéir Sprioc 7 den RSED, Aguisín 3 den RSED, a chur san áireamh agus a 
mheas sa Chroí-Straitéis atá mar bhonn an Phlean Forbartha seo.

Fíor 1.2 PSCU Phort Láirge (Foinse SRSE)

Aithníonn Fíor 1.2 an straitéis fairsing ar a bhfuil an PSCU bunaithe chomh maith le sócmhainní 
straitéiseacha agus láidreachtaí Chathair Phort Láirge agus an Limistéar Uirbeach lena baineann. Tá 
tuilleadh eolais maidir le gnéithe ábhartha an PSCU leagtha amach i gCaibidil 3 de Chuid 2 d’Imleabhar 1.
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1.3.4 Príomhbhaile Dhún Garbhán
Tugann an SRSE faoi deara gur iarbhaile Contae é Dún Garbhán (lena n-áirítear Cois na Mainistreach agus 
Baile an Ród) agus gur inneall tábhachtach an gheilleagair é d’Iarthar Phort Láirge. Aimníodh Dún Garbhán 
dá bharr mar cheann den 14 Phríomhbhaile san SRSE agus tá ról ríthábhachtach aige le haghaidh tacú 
leis an SRSE chomh maith lena chinntiú go scaiptear an fás comhdhlúite níos faide ná na cathracha go dtí 
an leibhéal fo-réigiúnach. Freastalóidh an baile mar fhócas an fháis suntasí (os cionn 30%) atá le teacht sa 
tréimhse go dtí an bhliain 2040.

Aithnítear Dún Garbhán as an suíomh straitéiseach aige ar chonair iompair Phort Láirge-Corcaigh 
an N25, mar bhaile gleoite cois farraige agus cois cuain a fheidhmíonn mar ionad turasóireachta do 
Chonair Ghlas na nDéise agus do Chósta an Óir agus mar mhol suntasach an bhia ag díriú ar tháirgí 
áitiúla ar ardchaighdeáin. Is suíomh suntasach é an baile don tionscal dúchasach agus don Infheistíocht 
Dhíreach Eachtrach (IDE), le háiseanna an oideachais agus na sláinte/an phobail ar fáil chomh maith le 
hearnáil bríomhar an mhiondíola agus na seirbhísí a fhreastalaíonn ar an bpobal áitiúil agus ar earnáil na 
turasóireachta atá ag méadú. Sé Dún Garbhan Baile Seirbhíse na Gaeltachta do Ghaeltacht na nDéise atá 
suite i ngar dó timpeall ar An Rinn agus ar An Sean Phobal.

Leagann an SRSE an béim ar roinnt príomhghnéithe maidir le Dún Garbhán, ina measc a shuíomh 
straitéiseach ar chonair iompair an N25 idir Port Láirge agus Corcaigh agus rochtain aige ar na haerfoirt i 
bPort Láirge agus i gCorcaigh agus Chalafort Belview; oidhreacht an Taisteal Níos Cliste; bonn fairsing agus 
éagsúil na fostaíochta, an ról aige mar Bhaile Seirbhíse na Gaeltachta ag freastal ar Ghaeltacht na nDéise; 
mol an fhuinnimh in-athnuaite; ionad turasóireachta le haghaidh Oirthear Ársa na hÉireann agus Conair 
Ghlas na nDéise atá i ngar don Gheochósta EOECNA (Eagraíocht Oideachais, Eolaíoch agus Chultúrtha na 
Náisiún Aontaithe) agus do shócmhainní nádúrtha agus áineasa eile; agus an ról aige maidir le freastal 
ar riachtanais chúram sláinte Iarthar Phort Láirge in Ospidéal Naomh Seosamh agus in hOspidéal Dúiche 
Dhún Garbhán.

Maidir le forbairt inbhuanaithe Dhún Garbhán amach anseo a chur chun cinn mar Phríomhbhaile, tá 
Cuspóir Beartais Réigiúnaigh ar leith (CBR24) san SRSE i leith Dún Garbhán a thacaíonn leis na spriocanna 
straitéiseacha a aithníodh don bhaile i bPlean Forbartha Baile Dhún Garbhán 2012–2018. Tá an Cuspóir 
leagtha amach thíos:

a. Ról Dhún Garbhán a neartú mar lárionad uirbeach le suíomh straitéiseach a bhfuil tionchar suntasach 
aige ina chomhthéacs fo-réigiúnach agus ina ról fo-réigiúnach mar Bhaile Seirbhíse na Gaeltachta; ag 
giaráil a shuíomh straitéiseach feadh bhealach an N25 idir Port Láirge agus Corcaigh; agus ag cothú 
a chuid buanna dúchasacha lena n-áirítear an oidhreacht stairiúil, chultúrtha agus ailtireachta, an 
nascacht dhigiteach, na scileanna, an nuálaíocht agus an fhiontraíocht, an turasóireacht (Conair Ghlas 
na nDéise go háirithe agus féidearthacht a leathnaithe inbhuanaithe), an cultúr agus seirbhísí an 
mhiondíola. Maidir lena thábhacht don chomhshaol, don turasóireacht, don iascaireacht, agus don 
dobharshaothrú (tionscail nideoige a thacaíonn leis an bhfostaíocht tuaithe), déanann an SRSE an 
fhorbairt agus an chóireáil inbhuanaithe a thacú ó thaobh na timpeallachta de i gCuan Dhún Garbhán 
agus ar an gcósta máguaird.

b. Feabhsuithe agus uasghrádú a lorg ar an mbealach N25 idir Port Láirge agus Corcaigh, ar an mbealach 
N72 idir Dún Garbhán agus Mala agus ar an mbealach R672 idir na Príomhbhailte Cluain Meala agus 
Dún Garbhán.

c. Tacú le forbairt Dhún Garbhán mar Bhaile Seirbhíse na Gaeltachta do Ghaeltacht na nDéise.

d. Tacaíocht a thabhairt do sholáthar feabhsaithe na seirbhísí bus d'fhonn nascacht fheabhsaithe idir-
réigiúnach agus laistigh den réigiún a chumasú chun tuilleadh paisinéirí a mhealladh ó úsáid na 
gcarranna príobháideacha go dtí an iompar poiblí.
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e. Tacú le forbairt leanúnach bonneagar na rothaíochta agus an tsiúil mar chuid de Chlár an Taistil 
Níos Cliste "Ar Aghaidh Dún Garbhán" agus tacú le rochtain a chur ar fáil ar an bhfearainn phoiblí 
d’úsáideoirí soghonta na mbóithre/na gcosáin agus do dhaoine faoi mhíchumas.

f. Tacú le seachadadh riachtanas an bhonneagair a aithníodh do Dhún Garbhán (lena n-áirítear áiseanna 
d'earnáil an phobail agus don earnáil dheonach) faoi réir thorthaí próiseas na pleanála agus measúnú 
an chomhshaoil.

g. Tacú le forbairt Dhún Garbhán mar ionad fo-réigiúnach an oideachais agus na hoiliúna, lena 
n-áirítear an foghlaim fhadsaoil, trí chothú agus leathnú na nasc atá ann cheana féin idir soláthraithe 
idirnáisiúnta an oideachais tríú leibhéal agus ITPL; agus

h. Tacú leis an infheistíocht i mbearta cosaint na dtuilte.

Trí Chuspóir an Bheartais Réigiúnaigh 24 (CBR24) a chur i bhfeidhm, iarann an SRSE an fheidhm seo a 
neartú i dtéarmaí fás na ghníomhaíochta eacnamaíocha agus an daonra agus an bonneagar a chur ar fáil 
chun tacú leis an bhfás seo; go háirithe, cruthú feabhsaithe na háite agus athnuachan lár an bhaile, an 
N25 agus an N72 a bhfeabhsú, uasghráduithe ar sheirbhísí an uisce agus an fhuíolluisce, agus feabhsuithe 
ar mhodhanna inbhuanaithe an iompair trí Phlean Iompair Áitiúil a chur le cheile don bhaile. Tacaíonn an 
Plean Forbartha le cuspóirí seo an bheartais a chuirfidh chun cinn agus a éascóidh forbairt inbhuanaithe 
an Phríomhbhaile againne.

1.4 Measúnú na Timpeallachta agus Athrú na hAeráide
De réir fhorálacha Alt 10(1D) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), tá polasaithe 
agus cuspóirí an Phlean Forbartha i gcomhréir, chomh fada agus is féidir, le caomhnú agus cosaint an 
chomhshaoil.

Bunaíodh ullmhú an Phlean Forbartha ar Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (Tuarascáil 
Chomhshaoil, Aguisín 19), agus ar an Measúnú ar an Treoir maidir le Gnáthóga (Tuarascáil Tionchair 
Natura, Aguisín 20). Cuireadh ullmhú an Phlean ar an eolas freisin ag Measúnú Straitéiseach ar Riosca 
Tuile, Céim 2 (MSRT) (Aguisín 13), a rinneadh de réir Threoir an RCPRÁ/OOP ‘Córas Pleanála agus 
Bainistíocht Riosca na dTuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála’ (2009) . Léiríonn forálacha na gcaibidlí (1, 
2 is 3 d’Imleabhar 1, Imleabhar 2, agus cuspóirí criosú na talamhúsáide) riachtanais anMRÉT á imeascú 
i gcur i bhfeidhm bheartas an Phlean Forbartha, agus aon Phlean nó Creat ina dhiaidh sin. Go háirithe, 
éilíonn Beartas na hOidhreachta Nádúrtha i gCaibidil 9 go mbeidh na pleananna agus na tionscadail siúd a 
bhféadfadh tionchar suntasach a bheith acu, go díreach nó trí thionchar indíreach nó carnach, ar shuímh 
an Natura 2000 (SAC, SPA agus gnáthóga gaolmhara Airteagal 10), faoi réir an Treoir um Mheasúnú na 
nGnáthóga (Measúnú Cuí) faoi Airteagal 6 den Treorach um Ghnáthóga (92/43CEE) agus faoi réir na 
reachtaíochta agus na dtreoirlínte lena mbaineann a chuireann an chinnteoireacht ar an eolas.

Maidir le comhlíontacht na Creat-Treorach an Uisce, tá an fhianaise ann maidir leis na torthaí agus na 
riachtanais mar a leithéid a mbaineann le cáilíocht an uisce a chosaint agus a fheabhsú agus le cuspóirí 
Plean Bainistíocht na hAbhantraí 2018-2021 a bhaint amach, agus tá siad leagtha amach i gCaibidil 
9. Tá na cuspóirí i gcomhréir le Plean Bainistíocht Abhantrach an Cheantair agus mar sin, meastar go 
gcomhlíonann siad na cuspóirí cáilíocht an uisce faoi Chreat-Treoir an Uisce a bhaint amach.

Chomh maith lenár ndualgais faoi Alt 10(2)(n) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú, atá 
léirithe go háirithe sna croístraitéisí agus i straitéisí na lonnaíochta, tá ceisteanna agus bearta eile ann 
maidir le hathrú na haeráide le feiceáil i gCaibidil 9 agus in Imleabhar 2, Caighdeáin um Bainistíocht na 
Forbartha, a mbaineann leas as ár Straitéis Phort Láirge um Oiriúnú Aeráide 2019, as an bPlean Náisiúnta 
um Gníomhaíocht ar son na hAeráide 2021, agus ar an Acht um Ghníomhú ar son na hAeráide agus 
Ísealcharbóin (Leasú).
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1.5 Struchtúr an Phlean Forbartha
Cuireadh an Plean Forbartha le chéile as sraith ghnéithe ar leith ach idirghaolmhara. Baineann struchtúr 
mar seo a leanas leis an bPlean: 

• Imleabhar 1: Ráiteas Scríofa leis na codanna seo a leanas:

• Cuid 1: Fís agus Straitéis

• Cuid 2: Cathair Phort Láirge agus Cuspóirí Beartas an PSCU

• Cuid 3: Cuspóirí Beartais Chathair agus Chontae Phort Láirge

• Imleabhar 2: Caighdeáin Bainistíocht na Forbartha 

• Imleabhar 3: Tá 22 aguisín tacaíochta san iomlán (lena n-áirítear m.sh. Straitéis an Mhiondíola: 
Measúnú ar Riachtanas agus Éileamh na Tithíochta (MRÉT); Measúnú ar Thréithriú an Tírdhreacha 
agus an Mhuirdhreacha, TSC, CCAnna, Tuarascáil MST na Timpeallachta agus Tuarascáil Tionchair 
maidir le Treoir Natura na Gnáthóga leagtha amach in Imleabhar 3.

Tabhair faoi deara: Tá an mhapail a bhaineann le criosú na talamhúsáide, le cuspóirí ar leith agus le 
hábhair ábhartha eile ar fáil trínár dtairseach mapála1.

1.6 Clár Oibre na NA 2030: An Plean Forbartha agus na Torthaí 
aige
Is plean gníomhaíochta é Clár Oibre 2030 na NA don daonra, don phláinéid 
agus don rathúnas. Leagtar 17 Sprioc na Forbartha Inbhuanaithe (SFIanna) 
amach sa phlean a n-imeascann na trí ghné doroinnte den fhorbairt 
inbhuanaithe – an ghné eacnamaíoch, an ghné shóisialta agus gné an 
chomhshaoil. Ón mbliain 2015 i leith, tá Éire ina sínitheoir ar Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na NA, agus léirítear é seo go fairsing ar fud an 
CNP agus an SRSE.

Séard atá i mBeart Glas na hEorpa ná straitéis an fháis a bhfuil mar 
aidhm aici an AE a chlaochlú ina phobal chothrom agus rathúil bunaithe 
ar chreat nua-aimseartha an phobail, ar gheilleagar atá iomaíach, ar 
ardéifeachtúileacht na n-acmhainní, gan aon glanastaíochtaí na ngás 
ceaptha teasa faoin mbliain 2050 agus gan aon nasc a thuilleadh ann 
idir an fás eacnamaíoch agus úsáid na n-acmhainní. Séard atá i gceist ná 
leas na ndaoine a fheabhsú, an Eoraip a dhéanamh neodrach ó thaobh 
na haeráide de agus cosaint a thabhairt aici don ghnáthóg nádúrtha a 
bheidh ar mhaithe na ndaoine, na pláinéide agus an gheilleagair. Siad atá 
mar aidhmeanna ag an mBeart Glas ná: go mbeidh an Eoraip neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoin mbliain 2050; go gcosnófar beatha an duine, 
an ainmhí agus an phlanda tríd an truailliú a laghdú; go gcabhrófar le 
gnólachtaí a bheith ina gceannródaithe domhanda maidir le táirgí agus 
le teicneolaíochtaí glana; agus go gcabhrófar le trasdul atá cóir agus il-
chuimsitheach a chinntiú.

Leagtar amach sa chuid seo a leanas 8 dTorthaí Straitéiseacha 
a n-imeascann cuspóirí uileghabhálacha an 17 Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe de Chlár Oibre 2030 de chuid na Náisiún Aontaithe um 

1 https://www.waterfordcouncil.ie/media/plans_strategies/development-plan/index.htm
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a) An fhorbairt atá dlúth, éagsúil, inbhuanaithe, athléimneach agus 
oiriúnaitheach d'athrú na haeráide a chur chun cinn.  
Cuireann an Plean Forbartha fás dlúth inbhuanaithe na cathrach, na mbailte agus 
na sráidbhailte againne chun cinn. Cuirfidh cineál seo na forbartha lena luach agus 
déanfar áiteanna níos mealltaí a chruthú inar féidir lena gcuid muintir maireachtáil 
agus oibriú. Tá go leor ceantar forbartha féideartha i ngach lonnaíocht uirbeach, 
le suímh lárnach acu agus go minic faoi úinéireacht phoiblí, atá oiriúnach agus in 
ann a athúsáid chun meascán cuí na tithíochta, na bpost, na n-áiseanna agus na 
seirbhísí a chur ar fáil, ach a bhfuil cur chuige cuíchóirithe agus comhordaithe ar 
an bhforbait ag teastáil uathu, le hinfheistíocht i mbonneagar cumasaithe (réitigh 
nádúr-bhunaithe) agus sna háiseanna lena mbaineann chun a gcumas a bhaint 
amach. Is ardtosaíocht an phlean í na ceantair straitéiseacha seo a gcur ar siúl agus 
dlús agus comhdhlúthú éifeachtach a bhaint amach, seachas ligean le tuilleadh 
sraoilleáil na forbartha uirbí, chun a chur ar chumas ár gcuid lonnaíochtaí a bheith 
níos athléimní agus níos oiriúnaí d’athrú na haeráide. 

b) Tacú le geilleagar láidir, inbhuanaithe, éagsúil agus rathúil leis an 
bhfiontraíocht, an nuálaíocht agus na scileanna mar bhonn faoi agus le 
rochtain ar an oideachas ar ardchaighdeáin do chách.  
Éascóidh agus cothóidh an Plean Forbartha an fiontar agus an nuálaíocht a 
mheallfaidh an infheistíocht agus an scoth. Is féidir a leithéid a bhaint amach trí 
na hinnill eacnamaíocha náisiúnta agus réigiúnacha atá ag Port Láirge mar atá 
liostaithe san SRSE a chur le cheile agus trí thacaíocht a thabhairt do na deiseanna 
chun an geilleagar a éagsúlú agus a neartú agus chun an ghiaráil a chur le cumas 
na n-áiteanna. D'fhonn an toraidh seo a bhaint amach, beidh gá le comhordú ar 
fhás agus ar chruthú na háite leis an infheistíocht sa bhonneagar, lena n-áirítear 
an nascacht dhigiteach sna scileanna agus sa chumas chun tacú le hiomaíochas an 
gheilleagair agus le fás an fhiontair. 
 
Tacóidh an Plean Forbartha freisin le rochtain a chur ar fáil do chách ar raon 
áiseanna ar ardchaighdeáin an oideachais, atá ina saintréith de gach áit 
tharraingteach, rathúil agus iomaíoch. Is féidir a leithéid a bhaint amach trí 
mhéadú an soláthar an ardoideachais a thacú agus trí dhoimhniú an tionchair ar 
phobal agus ar gheilleagar Réigiún an Oirdheiscirt a thagann as tuilleadh taighde 
ar ardchaighdeán; as tuilleadh gníomhaíocht na nuálaíochta trí fheidhmíocht 
fheabhsaithe ár n-institiúidí acadúla, go háirithe forbairt Ollscoil Teicneolaíochta 
an Oirdheiscirt (OTOD); agus as na naisc leis an ngnó, leis an bhfiontraíocht agus le 
nuálaíocht na teicneolaíochta a chur chun cinn agus a chothú. Is comhpháirteanna 
riachtanacha iad de stádas Chathair Foghlama EOECNA tionscnaimh na Foghlama 
Fadsaoil agus na Cathrach Sláintiúla i bPort Láirge agus tacóidh an plean le 
tionscnamh Cathair na Foghlama a leathnú go hionaid uirbeacha agus tuaithe eile 
an daonra agus trí na líonraí atá ann cheana féin, m.sh. An tSeirbhís Leabharlainne, 
agus tacóidh sé le hullmhú agus le cur i bhfeidhm Straitéis Réigiún na Foghlama.

Fhorbairt Inbhuanaithe, na Torthaí Straitéiseacha Náisiúnta mar atá leagtha amach i gCreat Náisiúnta 
na Pleanála agus na Torthaí Straitéiseacha Réigiúnacha de chuid Straitéis Réigiúnach an Spáis agus na 
hEacnamaíochta i Réigiún an Deiscirt . Déanann siad mionchur síos ar an gcaoi a chuirfidh an Plean 
Forbartha, de réir mar is indéanta, lena leithéid a bhaint amach agus aithnítear gach caibidil iontu trí na 
deilbhíní ábhartha a úsáidtear thíos ina leith.

Fíor 1.3 Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA (Foinse: Na Náisiúin Aontaithe)
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c) Tacú le geilleagar agus pobal na tuaithe atá inbhuanaithe agus éagsúil; agus 
le cur chun cinn na turasóireachta inbhuanaithe a chosnaíonn an comhshaol, 
a chruthaíonn na poist agus a chuireann an cultúr agus na táirgí áitiúla chun 
tosaigh. 
Tacóidh an Plean Forbartha le soláthar na seirbhísí agus an bhonneagair i lonnaíochtaí 
tuaithe chun fás geilleagrach cuí na tuaithe a éascú ar bhealach inbhuanaithe. Deanfar 
a leithéid a éascú trí fhorbairt na bhfiontar agus na mol eacnamaíoch áitiúil a ligfidh 
do chruthú éagsúlacht níos leithne deiseanna na fostaíochta sna ceantair thuaithe. 
Bainfidh an plean leas freisin as buanna na háite, lena n-áirítear socmhainní na 
muintire, an dúlra agus an chultúir, trí chomhleanúnachas feabhsaithe an bheartais 
chun acmhainneacht na gceantar faoin tuaith a mhéadú agus a chur leis an bhfás 
áitiúil agus réigiúnach againne chomh maith le forbairt áiseanna na turasóireachta 
agus na fóillíochta, an bhonneagair agus na saoráidí a thacaíonn le mealltacht Chathair 
agus Chontae Phort Láirge a bharrfheabhsú. 
Tacaíonn agus éascaíonn an Plean Forbartha seachadadh an Phlean Náisiúnta 
Leathanbhanda mar bhealach chun thuilleadh deiseanna a fhorbairt don fhiontar, don 
fhostaíocht, don oideachas, don nuálaíocht agus d’fhorbairt na scileanna dóibh siúd a 
chónaíonn agus a oibríonn faoin tuath.

d) Tacaíocht, forbairt agus neartú inbhuanaithe a dhéanamh ar ár nascacht 
idirnáisiúnta, náisiúnta, réigiúnach, áitiúil agus comharsanachta a chuirfidh 
ar chumas Phort Láirge a lánacmhainneacht a bhaint amach. 
Cuireann an Plean Forbartha nascacht an iompair phoiblí chun cinn ón leibhéal 
náisiúnta go dtí an leibhéal áitiúil tríd an rochtain chuig agus idir maisláir agus méidláir 
an daonra a thacú agus á n-imeascú níos fearr lena gceantair máguaird. Éascóidh an 
plean freisin bonneagar agus seirbhísí an iompair ghníomhaigh poiblí a chur ar fail 
chun freastal ar riachtanais na gcomharsanachtaí, na mbailte, na sráidbhailte agus 
na gceantar tuaithe agus tuiscint na cathrach/an bhaile/an phobal “10 nóiméad” a 
éascú. Cuireann an Chomhairle na prionsabail atá luaite sa Lámhleabhar Deartha na 
Sráideanna Uirbeacha (2020) chun cinn maidir le gach forbairt nua.

e) An bonneagar agus na seirbhísí a chur ar fáil ar bhealach atá inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de, atá pleanáilte agus á threorú ag an mbonneagar 
agus a chinntíonn bainistiú inbhuanaithe an fhuíolluisce agus acmhainní eile 
na timpeallachta agus a thacaíonn le forbairt an gheilleagair, folláine an duine 
agus tairbhe na bithéagsúlachta. 
Spreagann an Plean Forbartha cur chuige an bhonneagair atá bunaithe ar an 
dúlra maidir le forbairt gach lonnaíochta againne a chuirfidh le laghdú an charbóin 
agus a bhainfidh feabhsú na timpeallachta agus fás an gheilleagair amach. Beidh 
gá le comhoibriú le gníomhaireachtaí seachadadh an bhonneagair d'fhonn an 
bhonneagair chumasúcháin a chur ar fáil go tráthúil chuig tailte criosaithe ar 
ardtosaíochta a éascú chun fás agus forbairt phleanáilte a sheachadadh.

f) Ag tabhairt tosaíochta don ghníomhaíocht ar athrú ar son na haeráide ar fud 
an réigiúin tríd an bhforbairt inbhuanaithe d'fhonn oiriúnú, cosaint feabhsú ár 
gcomhshaol, ionas an t-aistriú go pobal ar ísealcharbóin agus atá athléimneach 
ó thaobh na haeráide a threorú. 
Ba phríomh-cheist i bpróiseas déanta an phlean í seo agus tacóidh an plean leis na 
bearta chun an athléimneacht a thógáil in aghaidh athrú na haeráide ar fud Phort 
Láirge, chun aghaidh a thabhairt ar laghdú an tionchair, oiriúnú an chumais agus ardú 
na feasachta agus chun réitigh nádúr-bhunaithe a chur ar fáil. Thugamar beartais 
agus moltaí isteach chun dul i ngleic le hathrú na haeráide agus chun déileáil leis.
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g) Oidhreacht ar léith ár ndúlra, ár dtírdhreacha, ár muirdhreacha, ár 
mbithéagsúlacht agus an oidhreachta tógtha agus cultúrtha againn a 
chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú. 
Cuimsíonn an Plean Forbartha Cur Chuige Seirbhísí an Éiceachórais maidir le 
bhainistiú imeasctha acmhainní na talún, an uisce agus beo a chuireann an 
caomhnú agus an úsáid inbhuanaithe chun cinn ar bhealach cóir. Cuireann ár 
mbeartais an athbheochan bunaithe ar an oidhreacht chun cinn d'fhonn cáilíocht 
ár mbailte agus sráidbhailte stairiúla a fheabhsú dá guid chónaitheoirí agus do 
thurasóirí. Cuireann siad freisin leibhéal cuí na cosanta do suímh atá ainmnithe 
go hidirnáisiúnta, go náisiúnta agus go háitiúil a bhfuil tábhacht na hoidhreachta 
tógtha, na seandálaíochta agus an nádúrtha ag baint leo. Iarrann an plean naisc 
a chruthú idir limistéir an spáis ghlasa agus ghorma chomh le gnáthóga mar 
pháirceanna, mar chosáin agus mar choillearnacha laistigh agus ar imeall ár 
sráidbhailte agus ár mbailte. Is féidir leis na hachair seo raon buntáistí sóisialta, 
éiceolaíocha agus eacnamaíocha a chur ar fáil. Caithfidh gach forbairt cuidiú leis na 
naisc ghlasa tábhachtacha seo a chur ar fáil idir suímh na forbartha, an tuath níos 
leithne, agus ár gceantair uirbeacha. Déanfaidh an Plean Forbartha na gréasáin 
ghlasa-ghorma a chosaint agus a chur chun cinn sa chás go bhfuil siad curtha le 
chéile cheana féin nó ina bhfuil plean daingean ann go mbunófaí iad ach nach 
bhfuil iontu fós ach an mhian go gcruthófar iad ag am éigin le teacht. 
 
Leagtar amach sa Phlean na beartais chun Ceathrú Chultúrtha Phort Láirge 
a fhorbairt mar phríomhchumasóir fás an fhiontair, na nuálaíochta, na 
h-athbheochana, cruthú na háite agus forbairt an phobail, na sláinte agus 
na folláine agus na mbearta tacaíochta faoi réir Chultúr 2025, Straitéis Éire 
Chruthaitheach 2017-22 agus an Plean Gníomhaíochta um Forbairt na Tuaithe.  
 
Molann an Plean Forbartha an infheistíocht a dhéanamh sa bhonneagar agus sna 
tionscnaimh a cuideoidh le róil na n-ealaíona, na hoidhreachta agus an chultúir a 
fhorbairt laistigh dár Réigiún agus dár gcuid pobal a chur ar fáil agus a chuideoidh 
leis na gníomhaíochtaí faoi straitéisí na n-ealaíona, na hoidhreachta agus an 
chultúir, lena n-áirítear sruthanna an mhaoinithe atá leagtha amach i dTionscadal 
Éireann 2040, Infheistiú inár gCultúr, inár dTeanga agus inár n-Oidhreacht 2018-
2027 agus in Oidhreacht 2030.

h) Áiteanna a dhéanamh níos inbhuanaithe, níos cuimsithí, níos éagsúla, níos 
inrochtana, agus níos sábháilte agus caighdeáin an dearaidh acu ar an gcéim 
is airde. 
Cuireann an Plean Forbartha áiteanna mealltacha, inchónaithe, dea-dheartha, 
inrochtana agus nasctha le fearann poiblí den scoth acu chun cinn ina bhfuil pobail 
éagsúla agus imeasctha a mbaineann leas as ardchaighdeáin na maireachtala agus 
na folláine. Ba chóir go mbeadh gach fhorbairt a bheith i gcomhréir agus báúil le 
riachtanais an phobail. Ní mór dúinn an dearadh den scoth a bhaint amach ar fud na 
bhforbairtí uile i bPort Láirge.
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Fíor 1.4 Croí-Phrionsabail agus Cuspóirí Straitéiseacha
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1.7 An Plean Forbartha a Chur ar an Eolas
Leagtar amach thíos Príomhdhoiciméid, Treoirlínte agus Pleananna an Bheartais Idirnáisiúnta, Náisiúnta, 
Réigiúnaigh agus Áitiúla as a dtagann an t-eolas maidir le hullmhú Phlean Forbartha Cathrach agus Contae 
Phort Láirge agus tá ráiteas na comhlíontachta le fáil in Aguisín 1.

1.7.1 Beartas agus Treoracha Idirnáisiúnta 
• NA (1992), An Coinbhinsiún um Éagsúlacht na Bhitheolaíochta (CB) 

• EOECNA (1972), An Coinbhinsiún chun an Oidhreacht Chultúrtha an Dhomhain agus an Dúlra a 
Chosaint 

• Comhairle na hEorpa (1996), An Straitéis Uile-Eorpach um Éagsúlacht na Bhitheolaíochta agus an 
Tírdhreacha 

• Comhairle na hEorpa (1996), An Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa 2000. 

• AE, Creat-Treoir na Straitéise Muirí (CTSM) an AE 

• AE, An Treoir um an bPleanáil Spásúil Muirí (TPSM) 

• AE, Creat-Treoir an Uisce (CTU) 

• AE, Treoir na dTuilte 

• AE, Treoir Measúnacht Straitéiseach na Timpeallachta 

• AE, Treoir um Chóireáil an Fhuíolluisce Uirbigh 

• AE, Treoracha na n-Éan agusna nGnáthóga 

• AE, Treoir na Níotráití 

• AE, An Treoir um Thorann na Timpeallachta 

• AE, Straitéis an Bhonneagair Ghlais 

• NA (2015), Comhaontú Pháras 

• NA (2015), Clár Oibre 2030 um an bhForbairt Inbhuanaithe (lena n-áirítear Spriocanna na Forbartha 
Inbhuanaithe) 

• AE (2020) agus (2030), Spriocanna na haeráide agus an fhuinnimh, chomh maith le garspriocanna níos 
fadtéarmaí na mblianta 2040 agus 2050 

• Conradh na Méaraí ar son na hAeráide agus an Fhuinnimh 

• Creat-Treoir na Dramhaíola 

• Plean Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach na hEorpa 2020 – An Eoraip níos glaine agus níos 
iomaíche – mar chuid de Bheart Ghlas na hEorpa.

1.7.2 Reachtaíocht Náisiúnta 
• An tAcht agus na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2020 (arna leasú).

• An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014 (arna leasú)

• An Bille um Pleanáil Mhuirí agus Bainistíocht Forbartha, 2021
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• Na hAchtanna um Sheirbhísí Uisce, 2007 go 2017

• An tAcht um Chaomhnú an Chomhshaoil, 2003

• An tAcht um Fhiadhúlra (Leasú) 2000

• Acht na hOidhreachta Ailtireachta (Fardal Náisiúnta) agus Séadchomharthaí Stairiúla (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 1999

• An tAcht Oidhreachta, 1995

• Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930-1994

• An tAcht um Bainistiú Dramhaíola 1996

• Na hAchtanna um Ghníomhú ar son na hAeráide agus Ísealcharbóin 2015 go 2021

1.7.3 Beartas Náisiúnta 
• Rialtas na hÉireann (2020) Treochlár um Chuimsiú Sóisialta: Mianta, Spriocanna agus Tiomantais 2020-

2025

• Rialtas na hÉireann (2019) Roghanna Tithíochta dár nDaonra Aosaithe

• Rialtas na hÉireann (2019) Beartas Náisiúnta um Chóiríocht do Mhic Léinn

• Rialtas na hÉireann (2021) Plean Gníomhaíochta Aeráide chun Dul i nGleic le Briseadh Aeráide.

• Rialtas na hÉireann (2018) Tionscadal Éireann 2040 – Plean Forbartha Náisiúnta 2018-2027

• Rialtas na hÉireann (2018) Tionscadal Éireann 2040 – Creat Pleanála Náisiúnta

• Rialtas na hÉireann (2018) Treochlár Forfheidhmithe don Chreat Pleanála Náisiúnta

• Rialtas na hÉireann (2018) An Straitéis Náisiúnta um Athúsáid Tithíochta Folamh 2018-2021

• Rialtas na hÉireann (2018) Plean Bainistíochta Abhantraí 2018 - 2021

• Rialtas na hÉireann (2016) Plean Gníomhaíochta um Thithíocht agus Easpa Dídine d’Atógáil na 
hÉireann

• Rialtas na hÉireann (2010) An Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhuinneamh In-athnuaite

• RTPRÁ (2019) Dréacht-Treoirlínte um Fhorbairt Fuinnimh Gaoithe

• RTPRÁ (2018) Forbairt Uirbeach agus Airde Foirgnimh: Treoirlínte d’Údaráis Phleanála

• RTPRÁ (2018) Treoirlínte d’Údaráis Áitiúla agus don Bhord Pleanála maidir le Measúnachtaí Tionchair 
Timpeallachta a Dhéanamh

• RTPRÁ (2018) Dréacht-Treoirlínte um Sheirbhísí Uisce d’Údaráis Phleanála

• RTPRÁ (2017) Cuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt: Treoirlínte

• RTPPRÁ (2017) Treoirlínte Eatramhacha d’Údaráis Phleanála ar Phleananna Reachtúla Fuinneamh In-
athnuaite agus Athrú Aeráide

• RTPRÁ (2016) Straitéis don Earnáil Cíosa

• RCPRÁ (2015) Tithíocht Uirbeach Inbhuanaithe, Caighdeáin Dearaidh d'Árasáin Nua: Treoirlínte 
d'Údaráis Phleanála

• RCPRÁ (2014) Straitéis Tithíochta Sóisialta 2020: Tacaíocht, Soláthar agus Athchóiriú
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• RCPRÁ (2013) Ráiteas Beartais um Easpa Dídine

• RCPRÁ (2012) Deis Acmhainne – Beartas Bainistíochta Dramhaíola in Éirinn 

• RCPRÁ (2012) Ár dTodhchaí Inbhuanaithe – Creat um Fhorbairt Inbhuanaithe d’Éirinn

• RCPRÁ (2011) Lámhleabhar Treorach um Bainistíocht Forbairtí Tithíochta Neamhchríochnaithe

• RCPRÁ (2011) An Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2011-2016

• RCPRÁ (2011) Draenáil agus Míntíriú Bogach: Dréacht-Treoirlínte d'Údaráis Phleanála

• RCTRÁ (2007) An Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide 2007-2012

• RCAC (2013) An Straitéis Dhigiteach Náisiúnta d’Éirinn

• An Ghníomhaireacht Tithíochta (2019) Tithíocht a Dhearadh chun Freastal ar Riachtanais Gach Duine

• An Ghníomhaireacht Tithíochta (2018) Comharsanacht na hÉireann a Atógáil

• An Ghníomhaireacht Tithíochta agus an Ghníomhaireacht Uirbeach (2018) Ardchaighdeán Árasáin 
agus Tithíocht Uirbeach

• RLGÓ (2019) Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile: An Creat Beartais Náisiúnta do Leanaí agus Daoine 
Óga, 2014-2020

• RITS (2019) Beartas Náisiúnta Spóirt 2018 - 2027

• DCCAE (2018) Creat Náisiúnta Oiriúnaithe: Pleanáil d’Éire Athléimneach Aeráide

• RCAC (2017) An Plean Maolaithe Náisiúnta 2017

• RCAC (2017) Plean Gníomhaíochta um Éifeachtúlacht Fuinnimh d’Éirinn #4 2017-2020

• RCAC (2016) Ár dTodhchaí Inbhuainithe, Tuarascáil ar Dhul cChun Cinn 2015

• RS (2016) Meáchan Sláintiúil d’Éirinn: Beartas Murtall agus Plean Gníomhaíochta 2016-2025

• RITI, RS (2016) Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil

• RCAC (2015) Aistriú na hÉireann chuig Todhchaí Fuinnimh Ísealcharbóin

• Uisce Éireann (2015) Plean Straitéiseach Seirbhísí Uisce

• REOG (2014) An Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha d’Éirinn

• RS (2013) An Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil – Bí Gníomhach d’Éirinn

• RS (2013) An Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach

• RCAC (2012) Straitéis Fuinnimh In-athnuaite 2012-2020

• RI (2012) Taisteal Níos Cliste: Beartas Nua Iompair d’Éirinn 2009-2020

• RI (2012) Treoirlínte um Bainistíocht Tráchta

• Údarás Náisiúnta Míchumais (2012) Ag Tógáil do Chách: Cur Chuige um Dhearadh Uilíoch

• Údarás Náisiúnta Míchumais agus REOG (2011) Rochtain: Inrochtaineacht Foirgneamh agus Áiteanna 
Stairiúla a Fheabhsú

• UNI (2011) Lámhleabhar Rothaíochta Náisiúnta

• RI (2009) - Creat Beartais Rothaíochta Náisiúnta
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• RCTRÁ, ROS (2008) Soláthar Scoileanna agus an Córas Pleanála: Cód Cleachtais

• RCTRÁ (2007) Pleananna Forbartha DEHLG (2005) - Tithíocht Tuaithe Inbhuanaithe

• UNM (2004) An Straitéis Náisiúnta Míchumais

• REG (2002) Plean Oidhreachta Náisiúnta

• RCTRÁ (2003) Oidhreacht Ailtireachta: Cosaint d'Áiteanna Adhartha Poiblí: Treoirlínte d'Údaráis 
Phleanála

• RCAC (2021) - Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2021 – Ag Daingniú ár dTodhchaí agus na 
Pleananna Oiriúnaithe Earnála gaolmhara

• RTRÁO (2021) - Tithíocht do Chách – Plean Nua Tithíochta d’Éirinn.

• RTRÁO (2022) - Réitigh Dúlra do Bhainistiú Uisce Báistí agus Rith Uisce Dromchla i gCeantair Uirbeacha, 
Doiciméad Treorach Eatramhach Dea-Chleachtais um Dhearadh Uirbeach atá íogair ó thaobh Uisce

1.7.4 Alt 28, Treoirlínte an Aire
Deir alt 28 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) go bhféadfaidh an tAire treoirlínte 
a eisiúint chuig údaráis phleanála maidir le ceann ar bith dá chuid feidhmeanna faoin Acht seo agus 
ní mór do na húdaráis phleanála aird a thabhairt ar a leithéid treoirlínte agus iad ag comhlíonadh a 
gcuidfeidhmeanna.

Ní mór gach Údarás Pleanála beartais agus cuspóirí an Aire mar a luaítear sna treoirlínte a meas agus an 
Dréachtphlean Forbartha agus an Plean Forbartha á ullmhú agus á dhéanamh acu agus ráiteas a chur i 
gceangal leis an Dréachtphlean Forbartha agus leis an bPlean Forbartha a léiríonn na nithe seo a leanas:

(i) Conas a chuir an t-údarás pleanála i bhfeidhm beartais agus cuspóirí an Aire mar atá leagtha síos sna 
treoirlínte le linn dóibh a gcur i bhfeidhm maidir le limistéar nó cuid de limistéar an Phlean Forbartha a 
mheas, nó 

(ii) Má bhaineann, gur tháinig an t-údarás pleanála ar an tuairim nach féidir, mar gheall ar nádúr agus 
tréithe limistéar nó cuid de limistéar an Phlean Forbartha, beartais agus cuspóirí áirithe de chuid an 
Aire atá sa Phlean Forbartha atá sna treoirlínte a chur i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm na mbeartas sin 
i limistéar nó i gcuid de limistéar an Phlean Forbartha á meas acu agus tabharfaidh siad na cúiseanna 
a mbaineann le teacht ar an tuairim agus cén fáth nár cuireadh polasaithe agus cuspóirí an Aire i 
bhfeidhm amhlaidh. 

Seo thíos liosta Treoirlínte Pleanála an Aire arna n-eisiúint faoi Alt 28 den Acht atá i bhfeidhm faoi láthair:

• Caomhnú na gCrann – Treoirlínte d'Údaráis Phleanála

• Aeróga agus Struchtúir Thacaíochta na Teileachumarsáide – Treoirlínte d'Údaráis Phleanála (1996)

• Treoirlínte um Mheasúnacht Straitéiseach na Timpeallachta (MST) (2004)

• Cairéil agus Gníomhaíochtaí Gaolmhara (2004)

• Treoirlínte um Thithíocht Inbhuanaithe na Tuaithe (2005)

• Treoirlínte um Bhainistíochta na Forbartha (2007)

• Plean Forbartha – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (2007)

• Treoirlínte um Dhréachtphlean na Forbartha d’Údaráis Phleanála (2021)

• Tithíocht ar Ardchaighdeáin do Phobail Inbhuanaithe – Treoirlínte Dearaidh (2007)
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• Soláthar na Scoileanna agus an Córas Pleanála (2008)

• Measúnú Cuí ar Phleananna agus ar Thionscadail in Éirinn – Treoir d’Údaráis Phleanála (2009)

• An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca na dTuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (2009)

• An Forbairt Chónaithe Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeacha (Cathracha, Bailte agus Sráidbhailte): 
Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (2009)

• Nóta Treorach ar Chroístraitéisí (2010)

• Treoirlínte Réigiúnacha Pleanála a Chur i bhFeidhm – Treoir an Dea-Chleachtais (2010)

• Cosaint na hOidhreachta Ailtireachta – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (2004), arna uasdátú (2011)

• Treoirlínte Pleanála an Mhiondíola d’Údaráis Phleanála (2012)

• Treoirlínte um Pleanáil an Spáis agus na mBóithre Náisiúnta (2012)Guidance Note on Core Strategies 
(2010) 

• Treoirlínte d’Údaráis Phleanála ar Alt 261A den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 agus Forálacha 
Gaolmhara (2012) arna n-uasdátú (Iúil 2012)

• Scéimeanna Ranníocaíochta Forbartha – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (2013)

• Pleananna Limistéir Áitiúil – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (2013)

• Straitéis Náisiúnta an Tírdhreacha d’Éirinn 2015-2025

• Áiseanna Cúraim Leanaí: Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (2001) arna n-uasdátú ag Ciorclán LP3/2016 
(2016)

• Treoirlínte Eatramhacha d’Údaráis Phleanála maidir le Pleananna Reachtúla, Fuinneamh In-athnuaite 
agus Athrú na hAeráide (2017)

• Cuid V den Acht um Phleanáil agus Forbairt 2000 (2017)

• Forbairt Uirbeach agus Airde Foirgníochta – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (2018)

• Treoirlínte d’Údaráis Phleanála agus don Bhord Pleanála maidir le Measúnú Tionchair Timpeallachta 
(2013), arna n-uasdátú (2018)

• Caighdeáin um Dhearadh Tithíochta Uirbeach Inbhuanaithe d’Árasáin Nua (2015), mar a n-uasdátaíodh 
(2018)

• Treoirlínte Forbartha Fuinnimh Gaoithe (2006 agus dréacht 2019)

• Lámhleabhar Dearaidh do Bhóithre agus Sráideanna Uirbeacha (2013) arna uasdátú in 2020

• Modheolaíocht Sprioc Soláthar na Tithíochta do Phleanáil Forbartha 2020

• Straitéis Nua an Údaráis 2021-2025

1.7.5 Pleananna agus Beartas Réigiúnacha 
• ÚRD (2020) Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíoch 2020-2032

• Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Deiscirt 2015-2021 agus a chomharba.

Tabhair faoi deara: Ní hé seo an liosta iomlán agus cuideoidh doiciméid bhreise le hullmhú Plean 
Forbartha na Cathrach agus an Chontae a threorú agus a chur ar an eolas. Tá liosta iomlán na 



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 202820

n-acrainmneacha do na comhlachtaí dá dtagraítear thuas mar aon lena gcuid teideal iomlán ar fáil thíos. 
Ar mhaithe leis an soiléireacht, léiríonn an liosta an bhfuil teideal na Roinne Rialtais lena bhaineann in 
úsáid faoi láthair, nó an bhfuil a mhalairt curtha ina ionad.

REOG: An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta (dímholta)

REOGO: An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán (in ionad)

RGFN: An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta (in úsáid)

RCGAC: An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (in úsáid)

RCFAR: An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (dímholta)

RLGÓ: An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (in úsáid)

RCPRÁ: An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (dímholta)

RCORÁ: An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (dímholta)

RCRÁ: An Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil s (dímholta)

ROS: An Roinn Oideachais (in úsáid)

RTPPRÁ: An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil (dímholta)

RTPRÁ: An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (in úsáid)

RC: An Roinn Comhshaoil s (in ionad)

RS: An Roinn Sláinte (in úsáid)

RI: An Roinn Iompair (dímholta)

FRBÁCDgD: Feidhmeannacht Réigiúnach Bhaile Átha Cliath do Dhaoine gan Dídean

RITI: An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (in úsáid)

AE: An t-Aontas Eorpach

ÚNM: An tÚdarás Náisiúnta Míchumais (in úsáid)

ÚNI: An tÚdarás Náisiúnta Iompair (in úsáid)

UCD: An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

NA: Na Náisiúin Aontaithe

EOECNA: Eagraíocht Oideachais, Eolaíoch agus Chultúrtha na Náisiún Aontaithe
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Fís Spásúil agus Croí-
Straitéis

Caibidil 2

Fás Dlúth Inbhuanaithe Turasóireacht Inbhuanaithe Gníomhaíocht ar son na hAeráide

Oidhreacht

Áiteanna agus Pobail Inbhuanaithe

Inrochtaineacht agus Nascacht

Bonneagar

Geilleagar Éagsúil agus Oideachas

Geilleagar na Tuaithe
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Caibidil 2: Fís Spásúil agus Croí-Straitéis 
2.0 Réamhrá
Leagtar amach in Alt 10 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú, nach mór Croís-Sraitéis a bheith 
i ráiteas scríofa an Phlean Forbartha a léiríonn go bhfuil na cuspóirí forbartha sa Phlean Forbartha Contae i 
gcomhréir, chomh fada agus is féidir, leis na cuspóirí atá leagtha amach sa CNP agus sa SRSE agus, ag an am 
céanna, ag léiriú an chomhsheasmhacht acu le treoir náisiúnta beartas na pleanála eile arna eisiúint faoi Alt 28 
den Acht.

Bunaithe ar na spriocanna daonra atá leagtha amach sa CNP agus sa SRSE, agus ar mheasúnú na seirbhísí 
agus an bhonneagair atá ann cheana féin ar fud na cathrach agus an chontae, aithnítear sa Chroí-Straitéis 
méid, suíomh agus céimniú na forbartha ar féidir a éascú thar thréimhse an phlean. Aithníonn sé freisin 
tosaíochtaí na hinfheistíochta atá ag teastáil chun a chinntiú go mbíonn an fhorbairt á dhéanamh á threorú 
ag an mbonneagar a theastaíonn chun na sheirbhísí lena mbaineann ar fáil. Féachann an Chroí-Straitéis lena 
chinntiú go leanann Port Láirge ag fás ar bhealach agus ar an leibhéal a chothaíonn agus a thógann pobail ar 
fud gach suíomh tuaithe agus uirbeach.

Chomh maith leis an sprioc daonra do Chathair Phort Láirge mar atá leagtha amach sa SRSE agus sa PSCU, 
aithnítear1 go leathnaíonn tionchar Chathair Phort Láirge thar chúlchríoch níos fairsinge máguaird i gcuid 
suntasach de Chontae Phort Láirge, lena n-áirítear Trá Mhór, Dún Mór, Port Lách, An Chill, Dún Aill agus Cill 
Mhic Thomáisín, i gcuid theas de Chontae Chill Chainnigh lena n-áirítear Baile an Phoill, Fiodh Dúin, Móin 
Choinn, Cill Mhic Bhúith agus Muileann an Bhata, cúlchríocha Carraig na Siúire, Cill Síoláin agus Cluain Meala 
i gContae Thiobraid Árann agus i Ros Mhic Thriúin i gContae Loch Garman. Bhí 290,073 duine ina chónaísa 
limistéar seo sa bhliain 2016 agus meastar go méadóidh sé go 339,531 duine faoin mbliain 2031. Mar sin, beidh 
ról suntasach ag Cathair Phort Láirge maidir le freastal ar an daonra seo le linn shaolré an Phlean Forbartha.

1 Cuid 6.2 agus 6.3 de chuid Straitéis an Mhiondíola i gCathair agus Contae Phort Láirge 2020 (Aguisín 4 den Phlean Forbartha)

Waterford City & County
Development Plan 2022 - 2028

Waterford City & Catchment

Legend:

WCCC Boundary

CSO Settlements 2016

Fíor 2.1 Cathair Phort Láirge agus an ceantar máguaird, Foinse POS
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Léiríonn an Chroí-Straitéis go bhfuil an Plean Forbartha ag cloí le riachtanais straitéiseacha eile agus le 
riachtanais Threoir an AE, agus go bhuil sí á cur ar an eolas freisin ag an mbreithniú aici ar na roghanna 
straitéiseacha do Phort Láirge mar atá leagtha amach sa Mheasúnú Straitéiseach na Timpeallachta a 
ghabhann leis an bPlean Forbartha, mar aon le Céim 2 de Mheasúnú Straitéiseach ar Riosca Tuile. Cuirtear 
san áireamh na bearta um cáilíocht an uisce a chosaint agus a fheabhsú atá le feiceáil i bPlean Bainistíocht 
Abhantraí an Oirdheiscirt de réir na Creat-Treorach an Uisce (2000/60/CE).

Tá bunphrionsabail na Croí-Straitéise seo bunaithe ar an bhforbairt inbhuanaithe sóisialta agus 
eacnamaíoch a bhaint amach ar fud Phort Láirge, mar aon le dlúthfhás na lonnaíochtaí uirbeacha agus 
tuaithe agus múnla na cathrach comhlárnacha do Chathair Phort Láirge, mar a shamhlaítear sa SPTI, sa 
CNP agus sa SRSE/PSCU. Tá na prionsabail seo bunaithe ar na nithe seo a leanas:

• Comhthéacs AE/Náisiúnta/Réigiúnach an Bheartais: Treoracha AE, CNP, SRSE/PSCU, Plean Bainistíocht 
Abhantraí an Oirdheiscirt,

• Treoirlínte Alt 28,

• Comhthéacs Áitiúil an Bheartais agus Snatraitéise: SPTI/SICCPL, Straitéis an Mhiondíola, Straitéis na 
Tithíochta, Straitéis na Lonnaíochta, Céim 2 de Mheasúnú Straitéiseach ar Riosca Tuile, Measúnú ar 
Nádúr an Tírdhreacha, Straitéis an Fhuinnimh In-athnuaite, na Pleananna Forbartha inoibrithe agus 
pleananna ceantar áitiúil,

• Forbairt bunaithe ar an mbonneagar agus cur chuige seicheamhach maidir leis an gcriosú agus leis an 
bhforbairt,

• Prionsabail maidir leis an dlúthfhás agus leis an athghiniúint nuair is cuí,

• Measúnú Cuí agus Measúnacht Straitéiseach na Timpeallachta. 

2.1 Cuspóirí Straitéiseacha na Croí-Straitéise
Siad Cuspóirí Straitéiseacha na Croí-Straitéise ná:

1. Bunaithe ar na spriocanna an daonra/na fostaíochta agus ar chuspóirí beartais an CNP, an SRSE agus 
an PSCU, creat beartais áitiúil a chur ar fáil chun tacú le forbairt nuair atá sé ag teacht le prionsabail na 
forbartha inbhuanaithe, agus a chuirtear i bhfeidhm trí chinntí pleanála atá soiléir, comhsheasmhach, 
láidir agus nach gcuidíonn leis an riosca.

2. Tosaíochtaí na hinfheistíochta a aithint chun straitéis agus ordlathas na lonnaíochta a sheachadadh 
agus chun tacú leo, atá bunaithe ar phrionsabal na forbartha bonneagar-thiomáinte.

3. Dul i ngleic leis na héagothroime a mbaineann le cineál na tithíochta, leis an tionacht agus leis an 
tsuíomh laistigh den lonnaíochtaí, idir na lonnaíochtaí agus thar limistéir thuaithe níos leithne chun 
freastal ar riachtanais mhuintir Phort Láirge, chun an sceitheadh cónaithe reatha agus chun patrúin 
neamh-inbhuanaithe an taistil a mhaolú.

4. A theastáil, nuair is cuí, go gcloífidh gach plean agus tionscadal le riachtanais na Treorach um 
Mheasúnú Straitéiseach na Timperallachta, na Treorach um Ghnáthóga, Chreat-Treoir an Uisce 
agus na Treorach maidir le Tuilte. Sláine gach suíomh Natura 2000, gach MRÉT agus gach Suíomh 
Bithéagsúlachta a bhfuil tábhacht áitiúil aige i bPort Láirge a chosaint. 

5. A chinntiú go bhfuil beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha i gcomhréir le cuspóirí an bheartais 
náisiúnta agus réigiúnaigh atá leagtha amach sa CNP, sa SRSE agus sa PSCU.

6. Cur chuige srathach agus bonneagar-thiomáinte a chur i bhfeidhm maidir le forbairt talún nua 
cónaithe agus páirt a ghlacadh i mbainistiú gníomhach na talún chun deiseanna athfhorbartha a 
thabhairt chun cinn nuair is féidir.
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7. Forbairt a dhéanamh ar an gcroí-bhonneagar atá ag teastáil chun múnla na cathrach comhlárnacha a 
sheachadadh do Chathair Phort Láirge, ag teacht leis an CNP, an SRSE agus an PSCU agus atá bunaithe 
ar chomhshamhlú cuspóirí beartas an SPTI an SICCPL.

8. Straitéis Oiriúnú na hAeráide de chuid Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge 2019 (arna 
leasú) a chur i bhfeidhm agus patrún forbartha agus úsáid na talún atá athléimneach ó thaobh na 
haeráide a chur chun cinn a chuidíonn le spriocanna náisiúnta an mhaolaithe agus an oiriúnaithe 
d'athrú na haeráide a bhaint amach. 

9. Príomhacht miondíola Chathair Phort Láirge a chosaint agus a neartú laistigh de Réigiún an Deiscirt.

10. Fuinneamh agus beogacht na n-ionad uirbeach agus tuaithe a chosaint agus a fheabhsú chomh maith 
lena bhfeidhmeanna/lena gcumas ilchineálacha mar mhoil an phobail.

11. An tuiscint don áit a fheabhsú ar fud na lonnaíochtaí i bPort Láirge agus comharsanachtaí 10-nóiméad 
a sheachadadh trí thréscaoilteacht feabhsaithe na gcoisithe agus na rothar agus trí phleanáil úsáid 
measctha na talún.

12. An fhostaíocht reatha a chosaint agus ceantair nua na fostaíochta a chur chun cinn ag suímh 
straitéiseacha agus in ionaid seirbhísí an cheantair agus áitiúla ar fud Chontae Phort Láirge. 

13. Tábhacht earnáil na turasóireachta d'fhorbairt an gheilleagair a aithint agus leanúint ar aghaidh 
le spreagadh agus le cur chun cinn a dhéanamh ar fhorbairt inbhuanaithe raon áiseanna ar 
ardchaighdeáin na turasóireachta, na dtaitneamhachtí agus cineálacha na cóiríochta ar fud Phort 
Láirge.

2.2 Croí-Straitéis, Comhthéacs Beartais agus Réasúnaíocht
Cuireadh Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíochta an Deiscirt (SRSE) le chéile ar an 31 Eanáir 2020 
agus clúdaíonn sí an tréimhse idir na blianta 2020 agus 2032. Aithníonn an SRSE spriocanna na fostaíochta 
agus an daonra atá ag teacht leis an CNP don réigiún mar aon le cuspóirí an bheartais a leithéid fáis a 
sheachadadh ar bhealach inbhuanaithe i suímh uirbeacha agus tuaithe araon. Leagtar amach i ráiteas físe 
an RSES go n-iarrfar:

• Gach áit againne a chothú chun a lánacmhainneacht a bhaint amach.

• Ár dtimpeallacht a chosaint agus a fheabhsú.

• Obriú chun an rathúnas eacnamaíoch agus cighdeán feabhsaithe maireachtála a bhaint amach do 
gach saoránach.

• Freastal ar tuilleadh fáis agus forbartha i suímh oiriúnacha; agus

• Cáil idirnáisiúnta an réigiúin a chur chun cinn mar cheann de na réigiúin is cruthaithí, is nuálaí, is glaise 
agus is fearr maireachtála san Eoraip.

Aithnítear tuisceanna níós leithne straitéis an SRSE mar a bhaineann siad le Cathair agus Contae Phort 
Láirge chomh maith i bhFíor 2.2.
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Cé go n-aithníonn an SRSE an tábhacht a bhaineann leis an gcomhoibriú idir na Limistéir Uirbeacha (CBR 6) 
agus an cumas comhcheangailte acu mar dara rogha bhailí ar Bhaile Átha Cliath, d'fhon an mhais chriticiúil 
a thógáil sa trí chathair Phort Láirge, Luimnigh agus Chorcaí chun fostaíocht inbhuanaithe agus fás daonra 
a sheachadadh agus cur le feidhm na gcathracha dá bharr mar innill an fháis eacnamaí níos leithne ar fud 
an réigiúin, leagann an SRSE amach freisin tíopeoláiocht an lonnaíochta, measúnú ar ról agus feidhm gach 
lonnaíocht, gréasáin na lonnaíochta agus na ceantair thuaithe.

Tá príomhléiriú na spásúlachta a shamhlaítear sa chroístraitéis leagtha amach i bhFíor 2.3 do Chathair 
agus do Chontae Phort Láirge.

Fíor 2.2 Léarscáil Straitéis an SRSE (Foinse SRSE)
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Settlement Heirarchy
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Legend:

Fíor 2.3 Straitéis Spás Phort Láirge 

2.3 Tíopeolaíocht na Lonnaíochta
Tá tíopeolaíocht na lonnaíochta a aithníodh san SRSE dírithe ar thacú le pobail agus le háiteanna éagsúla 
uirbeacha agus tuaithe ar fud an Réigiúin. Aithníonn straitéis na lonnaíochta agus Tábla 2.1 catagóirí cuí na 
lonnaíochta ar fud Phort Láirge agus is bonn taca ordlathas iomlan na lonnaíochta í arna foráil sa Phlean 
Forbartha. Agus a chuid Chroístraitéisí á cheapadh aige, teastaíonn an SRSE go dtabharfaidh an údarás 
áitiúil lena bhaineann aird ar chineál na lonnaíochta agus ar na treoirphrionsabail seo a leanas:

1. Leibhéal an daonra, agus an fheidhmíocht reatha.

2. A mhéid atá lonnaíocht suite laistigh nó lasmuigh de cheann den trí dhobharcheantar sainithe Réigiún 
na Cathrach.

3. Leibhéal soláthar na fostaíochta, líon na bpost, an cóimheas post:oibrithe cónaitheacha agus 
glansreafaí na comaitéireachta.

4. Méid soláthar na seirbhísí agus na n-áiseanna taitneamhachta áitiúla, sé sin, an riaracháin, an 
oideachais – go háirithe na -institiúidí ardoideachais, sláinte, na fóillíochta agus an mhiondíola.

5. A mhéid is féidir turais a dhéanamh ar mhodhanna inbhuanaithe an taistil, sé sin, ag siúl, ar rothar nó ar 
iompar poiblí.

6. Ráta agus luas na forbartha san am atá thart agus a mhéid atá riachtanais amuigh fós maidir leis an 
mbonneagar agus le háiseanna taitneamhachta.

7. An inrochtaineacht agus an tionchar sa chomhthéacs réigiúnach nó fo-réigiúnach.
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8. SIdirspleáchais fho-réigiúnacha, m.sh., suíomh na lonnaíochta a bheith i ndáil le roinnt lonnaíochtaí 
in aice láimhe agus an scóip le haghaidh comhobair trasteorann na lonnaíochtaí siúd atá gar do 
theorainn an Údaráis Áitiúil.

9. Tréith na tíreolaíochta áitiúla agus inrochtaineacht mar ionad seirbhíse do chúlchríocha tuaithe 
iargúlta agus i bhfad i gcéin.

10. Teist na feidhmíochta agus an tseachadta, chomh maith leis an huaillmhian agus an tionscnamh agus 
leis scóip chun an infheistíocht a ghiaráil.Environmental and Infrastructural constraints. 

11. Srianta na Timpeallachta agus an Bhonneagair.

12. Dlús agus leibhéal cuí na forbartha a bhaineann le leibhéal agus suíomh na lonnaíochta lena n-áirítear 
rátaí agus saghais éagsúla na forbartha ann cheana.

13. An gá atá le roghanna mealltacha eile seachas an tithíocht tuaithe a chur ar fáil sna bailte beaga agus 
sna sráidbhailte.

2.4 Spriocdhaonra Chathair agus Chontae Phort Láirge
Bunaithe ar phrionsabail an fháis réigiúnaigh atá leagtha amach sa CNP, shamhlaigh an SRSE an 
spriocdhaonra do Chathair agus do Chontae Phort Láirge. Tá achoimre ar fhás réamh-mheasta an 
daonra, ar a bhfuil Croí-Straitéis an Phlean Forbartha bunaithe, don tréimhse idir na blianta 2016 go 
dtí 2031 (shaolré an PSCU) le feiceáil i dTábla 2.1. Níl na figiúirí a cuireadh ar fáil do na ceantair siúd de 
Chathair Phort Láirge, atá suite laistigh de limistéar riaracháin Chontae Chill Chainnigh, san áireamh sa 
spriocdaonra iomlán do Chathair agus do Chontae Phort Láirge.

2.5 Gaol le Pleananna Forbartha eile, le Pleananna agus le 
Straitéisí na gCeantar Áitiúil
Séard a mbeidh i bPlean Forbartha Cathrach agus Contae Phort Láirge 2022–2028 ná an céad Phlean 
Forbartha aonadach a bheidh feidhm aige i limistéar riaracháin iomlán Chomhairle Cathrach agus Contae 

Tábla 2.1 Spriocdhaonra Chathair agus Chontae Phort Láirge, Foinse SRSE

Lonnaíocht 2016 2026 Méadú 2031 Méadú

Cathair agus Fo-bhailte (Cill 
Chainnigh) +60% go dtí 2040

5,288 6,608 1,320 7,268 660

Farasbarr an Cheantair Uirbigh 
(Cill Chainnigh) +30% go dtí 2040

6,608 3,321 370 3,506 185

Cathair agus Fo-bhailte (Port 
Láirge) +60% go dtí 2040

1,320 60,716 12,500 66,966 6,250

Farasbarr an Cheantair Uirbigh 
(Port Láirge) +30% go dtí 2040

7,268 3,819 420 4,029 210

Daonra Iomlan an Cheantair 
Uirbigh (+34,007 go dtí 93,861 
faoi 2040)

660 74,464 14,610 81,769 7,305

Cathair agus Contae Phort Láirge 
(seachas ceantair na Cathrach 
agus an Mheitreo atá suite i gCill 
Chainnigh)

116,000
132,000 go 
dtí 135,000

Idir 16,000 
agus 19,000

137,000 go 
dtí 144,000

Idir 21,000 
agus 28,000
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Phort Láirge agus tá sé á ullmhú faoi réir Alt 11 den Acht. Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil 
síneadh curtha le tréimhse feidhmíochta nó le saolré Phlean Forbartha Chathair Phort Láirge 2013–2019, 
Plean Forbartha Contae Phort Láirge 2011–2017 agus Plean Forbartha Baile Dhún Garbhán 2013–2019, 
faoi Alt 11 den Acht ionas cónascadh Chomhairle Cathrach Phort Láirge agus Chomhairle Contae Phort 
Láirge sa bhliain 2014 agus díscaoileadh Chomhairle Baile Dhún Garbhán a chur san áireamh chomh 
maith leis an tréimhse a theastaíonn le haghaidh an CNP agus an SRSE a ullmhú. Fanfaidh a leithéid 
phleananna i bhfeidhm go dtí go gcuirfear an Plean Forbartha Contae agus Cathrach aonadach nua ina 
n-ionad.

Siad an trí Phlean Ceantair Áitiúil do Thrá Mhór, do Phort Lách agus do Lios Mór an tsraith is ísle de na 
pleananna reachtúla, agus iad tar éis á gcur le chéile sa chaoi go mbeadh siad comhsheasmhach le Plean 
Forbartha Contae Phort Láirge 2011–2017 agus leis an chroístraitéis aige. I ndiaidh an Plean Forbartha 
aonadach nua don chathair agus don chontae a ullmhú agus an chroístraitéis nua aige tar éis teacht leis 
an CNP agus le SRSE an Deiscirt, tá sé beartaithe PCÁanna nua a ullmhú do na ceantair i gCathair Phort 
Láirge agus do lonnaíochtaí uirbeacha Dhún Garbhán, Thrá Mhór , Dhún Mór, Phort Lách chomh maith 
le baile Lios Mór, agus aird ar leith á thabhairt ar an oidhreacht aige. Ina theannta sin, ullmhófar PCÁ 
do Ghaeltacht na nDéise le linn shaolré an Phlean Forbartha. Feidhm de chuid na Comhairle Ceantar 
Uirbeach lena baineann a bheidh i ndéanamh a leithéid PCÁ. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, 
áfach, cé go n-ullmhófar na PCÁanna in am trátha, go ndéanfar na Croístraitéisí acu chomh maith lena 
gcuid forálacha maidir le criosú úsáid na talún a cheangail le hábhar Plean Forbartha aontachtach na 
Cathrach agus an Chontae arna cheadú ag an gComhairle Iomlánach.

2.6 Straitéis Tithíochta
Éilíonn Alt 94(1A) den Acht go mbeadh foráil ag gach Plean Forbartha do thithíocht daonra reatha an 
cheantar agus amach anseo trí Straitéis na Tithíochta a leagan síos. Cé go n-éilíonn Alt 10 (1A) den Acht go 
n-áirítear i bPlean Forbartha freisin go mbeadh Croí-Straitéis ann a thagann leis an CNP agus an SRSE, ba 
cheart mar sin na Croístraitéisí agus Straitéisí na Tithíochta a ailíniú i dtéarmaí réamh-mheastacháin an 
daonra. Caithfidh a leithéid seo a leanas (ina measc) a bheith mar chuid de Straitéis na Tithíochta:

• Anailís ar an éileamh agus ar an soláthar in earnálacha éagsúla de mhargadh na tithíochta.

• Réamhaisnéis ar na riachtanais sa todhchaí.

• Straitéisí maidir leis an soláthar agus leis an éileamh a chothromú ar bhealach inbhuanaithe.

• 10% den achar atá criosaithe d’úsáid chónaithe amháin nó do mheascán criosú cónaithe agus criosú 
eile a chur ar fáil do thithíocht shóisialta a éascú

Ina theannta sin, ní mór do Straitéis na Tithíochta Straitéis na gComharsanachta/na Lonnaíochtaí don 
Chathair agus don Chontae faoi seach, a chur ar an eolas agus a chinntiú go bhfuil:

• An dóthain talún criosaithe agus seirbhísithe ar fáil chun críocha cónaithe agus i suímh chuí chun 
freastal ar éileamh na tithíochta sa todhchaí (ag teacht leis an gCroí-Straitéis).

• Líon na tithíochta ar fáil dóibh siúd ar leibhéil éagsúla an ioncaim.

• Meascán de chineál/de mhéid na dtithe a fhorbairt chun teacht go réasúnta le catagóirí éagsúla na 
dteaghlach, se sin, seandaoine, An Lucht Siúil, daoine gan dídean agus daoine faoi mhíchumas. Éilíonn 
Alt 94(2) an PDA measúnú ar riachtanais tithíochta a rinne an tÚdarás Tithíochta de bhun alt 21(a) 
d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009 agus de bhun na gcomhairliúchán le comhlachtaí 
ceadaithe faoi alt 6 d'Acht na Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha)1992.

• Bearta a ngníomhaíonn i gcoinne deighilt shóisialta mhíchuí sa tithíocht.

• An gá atá le tithíocht le ceannach ag úinéirí-áititheoirí beartaithe
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Tá an Measúnú iomlán ar Riachtanas agus Éileamh na Tithíochta (MRÉT) agus ar Straitéis na Tithíochta 
leagtha amach in Aguisín 3, agus leagtar na mionbheartais amach chun feidhmiú na Straitéise a éascú i 
gCaibidil 7. Aithníonn siad seo, chomh maith le rudaí eile, an réasúnaíocht atá taobh thiar de mheascán 
agus de raon an dlúis chónaithe a chur ar fáil ar fud ár n-ionaid uirbeacha d'fhonn aon sceitheadh 
cónaithe a bhfuil fianaise ann ina leith a laghdú chomh maith le laghdú patrúin neamh-inbhuanaithe an 
taistil lena bhaineann.

2.7 Straitéis agus Ordlathas na Lonnaíochta
Aithnítear feidhm agus tábhacht comharsanachtaí na cathrach agus na mbailte ar fud Phort Láirge i 
straitéis na comharsanachta agus na lonnaíochta, ar bhealach atá a thagann leis na beartais náisiúnta 
agus réigiúnach, agus léiríonn an straitéis atá beartaithe éabhlóid na straitéisí atá leagtha amach cheana i 
bPleananna Forbartha ar leith na Cathrach agus an Chontae. Aithnítear chomh maith ordlathas iomlán na 
lonnaíochta, atá bunaithe mar an gcéanna ar an CNP agus ar an SRSE, ach a léiríonn freisin an tábhacht 
iomlán a baineann leis na bailte agus leis na lonnaíochtaí éagsúla i dtéarmaí na feidhmiúlachta sóisialta, 
tráchtála agus taitneamhachta.

2.8 Comharsanachtaí na Cathrach
Mar atá leagtha amach san SPTI, is ionann Straitéis Comharsanachta na Cathrach agus straitéis 
na forbartha inbhuanaithe, a léiríonn forbairt na dlúthchathrach a thagann as comhdhlúthú na 
gcomharsanachtaí atá ann cheana agus bunú na gcomharsanachtaí nua. Tá an cur chuige seo maidir 
le pleanáil na comharsanachta ag teacht leis critéir tuiscint na comharsanachta atá leagtha amach 
i dTreoirlínte S28 ‘Treoirlínte d’Údaráis Phleanála ar Fhorbairt Chónaithe Inbhuanaithe i gCeantair 
Uirbeacha, (2009), an CNP, SRSE agus Alt 7.3 den PSCU.

Cé go bhfuil tuilleadh eolais faoi thailte an athghiniúna agus faoi na comharsanachtaí ar leith ar fáil i 
gCuid 2, Caibidil 3 d’Imleabhar 1 den Phlean Forbartha seo, lasmuigh d'acmhainn an athghiniúna atá ar 
fáil den chuid is mó i lár na cathrach agus ar a imeall, aithníonn straitéis na comharsanachta dhá cheantar 
straitéiseach na forbartha cónaithe suntasaí ó dheas den tSiúir:

• Ceantar Iardheisceart na Cathrach (An Ollscoil/An Baile Beag/Cill Bharra/Leacain); agus,

• Ceantar Iarthuaisceart na Cathrach (Carraig Phiarais). 

Siad na comharsanachtaí seanbhunaithe le haghaidh na forbartha cónaithe ná: 

• Ceantar an Chroí Ró-Naofa – Ceantair Bhaile an Trucail, Chill Chuáin agus Bhaile Liam,

• Bóthar Dhún Mór – Ceantair Fhearann Uí Fhloinn/Bhaile na Cille agus Chnoc Buí/Bhlenheim,

• Ceantar Larchville/Lios Dúgáin/Lios Mór; agus,

• Ceantar Phort an Chalaidh. 
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Tábla 2.2 Ordlathas agus Tíopeolaíocht na Lonnaíochta

Aicme Catagóir Áit Tréithe 

1 
Cieantar 
Uirbeach na 
Cathrach

Cathair Phort Láirge 

Ceantar uirbeach agus rochtain air ag 
nascacht náisiúnta agus idirnáisiúnta chomh 
maith le croí láidir an ghnó agus ról láidir na 
nuálaíochta, an oideachais, an mhiondíola, 
na sláinte agus an chultúir aige.

2 Príomhbhaile 
Dún Garbháin, agus Baile an 
Rodaigh san áireamh
Ceantar Máguaird Chluain Mheala 

Lárionad uirbeach suite go straitéiseach le 
hinrochtaineacht agus tionchar suntasach i 
gcomhthéacs fo-réigiúnach. 

3A 
Baile 
Uirbeach Mór 

Trá Mhór 
Bailte agus sráidbhailte os cionn 1,500 pop, a 
sholáthraíonn feidhm fostaíochta nó seirbhíse 
tithíochta. Tá an chatagóir leathan agus raon 
ó bhailte móra comaitéireachta go bailte agus 
sráidbhailte níos iargúlta. 

3B 
Baile 
Uirbeach 

Dún Mór, Port Lách agus Lios Mór. 

4A Baile Tuaithe

Ceapach Choinn, Cill Mhic 
Thomáisín, Tulach an Iarainn, 
Aird Mhór, Gaeltacht na nDéise 
(An Seanphobal san áireamh), An 
Pasáiste/An Crúc, An Sráidbhaile

Baile nó sráidbhaile tuaithe faoi bhun 1,500 
daonra chomh maith le réigiún níos leithne 
na tuaithe. Cé gur ar leibhéal na tuaithe iad 
na bailte seo, cuireann siad raon fostaíochta 
ar fáil mar aon le seirbhísí tráchtála, 
cultúrtha agus an phobail.

Cé gur tugadh béim áirithe i roinnt Pleananna Forbartha Cathrach ó 2000 ar fhorbairt an cheantar 
Gracedieu, ní dhearnadh aon infheistíocht shuntasach go dtí seo sa bhonneagar chun freastal ar cheantar 
seo ar leith den chathair. Agus air a thabhairt dá leithéid agus do phrionsabail forbairt an bhonneagair, 
do chomharsanachtaí 10 nóiméad agus don dlúthfhás, tá sé beartaithe anois príomhchuspóirí na criosála 
straitéise, an bheartais agus úsáid na talún a fhorbairt go hiomlán ionas seachadadh na gcomharsanachta 
inbhuanaithe a chinntiú do Phort Láirge trí phróiseas Plean an Cheantair Áitiúil, agus chun forbairt nua 
cónaithe a dhíriú i gceantair eile den chathair go dtí go n-ullmhaítear Plean Ceantair Áitiúil (PCÁ) agus 
go gcuirtearan bonneagar ar fáil chun tacú le bunú na comharsanachta agus an phobail i gceantar 
iarthuaisceart na cathrach.

2.9 Lonnaíochtaí sa Chontae
Mar an gcéanna le straitéis comharsanachta na cathrach, léiríonn straitéis lonnaíochta an chontae 
éabhlóid straitéis na lonnaíochta a aithníodh i bPlean Forbartha Chontae Phort Láirge 2011–2017, agus 
aird a thabhairt aici ar an gcur chuige sainoiriúnaithe i leith tíopeolaíocht na lonnaíochta atá leagtha 
amach i gCuid 3 den SRSE. Cuirtear síós i dTábla 2.2 an struchtúr bonnlíne agus an t-ordlathas ábhartha 
mar a shamhlaítear san SRSE. Cé go bhfuil roinnt líonraí na lonnaíochta ann chun críocha comhroinnt 
agus cóngaracht na seirbhísí, tá cinn eile acu ag athrú ó thaobh forbairt an gheilleagair eacnamaíoch agus 
comhroinnt sócmhainní na taitneamhachta de. Tugtar míniú breise ar na líonraí siúd i gCaibidil 4.
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Cé go leagtar amach i dTábla 2.4 candam na talún a bhaineann le lonnaíochtaí uirbeacha (Aicmí 1 go 
3B), ba chóir a thabhairt faoi deara go mbeidh forbairt aicmí eile na lonnaíochta faoi threoir forálacha 
beartais an Phlean Forbartha, ionas an róspleáchas ar chriosú úsáid na talún a laghdú mar mhódh 
bainistíocht na forbartha nua agus cur chuige níos solúbtha a chur ar fáil chun tacú le scaoileadh na dtailte 
roghnacha le haghaidh forbairt tithíochta ar leith, rud a mbeidh tábhacht ag baint leis d'fhonn freastal ar 
an éileamh áitiúil ar fud na gceantair thuaithe. Rialóidh teorainneacha aitheanta na lonnaíochta leathnú 
na lonnaíochta agus ceadófar croí na lonnaíochta a fhorbairt ar bhealach a thiocfaidh le sainghné reatha 
an tsuímh ar leith. Agus candam na n-aonad tithíochta á chinneadh is féidir a chur ar fáil le linn shaolré 
an Phlean Forbartha laistigh de na lonnaíochtaí tuaithe seo, ba chóir na nithe seo a leanas a thabhairt faoi 
deara:

4A Bailte Tuaithe (daonra 500-1500): Is féidir lena leithéid lonnaíochtaí, a rinneadh a fhorbairt go 
stairiúil mar bhailte margaidh láidre na tuaithe ag freastail ar an gceantar tuaithe máguaird, glacadh le 
huasmhéid thart ar 20 teach breise le linn shaolré an Phlean Forbartha faoi réir comhlíontacht beartais 
agus caighdeáin an Phlean Forbartha.

4B Sráidbhailte Tuaithe (daonra <500): Glacfar i bprionsabal le grúpái beaga de 5-10 dteach, faoi réir 
comhlíontacht beartais agus caighdeáin an Phlean Forbartha, le huaslíon thart ar 15 theach ceadaithe san 
iomlán sa lonnaíocht. D’fhéadfadh go gceadófar gráigeanna tithe níos mó más féidir leis na seirbhísí atá ar 
fáil moladh dá leithéid a iompar. D’fhéadfadh go gceadófar tuilleadh tithíochta sna lonnaíochtaí siúd atá 
suite gar do nó laistigh de PSCU Phort Láirge má tá an dóthain seirbhísí ar fail chun freastail ar an moladh..

5 Gráigeanna Tuaithe: Glacfar i bprionsabal le grúpáí beaga de 5-10 dteach, faoi réir comhlíontacht 
beartais agus caighdeáin an Phlean Forbartha, le huaslíon suas le 10 dteach ceadaithe san iomlán sa 
lonnaíocht.

Le linn shaolré an Phlean Forbartha, déanfar monatóireacht ar leibhéal na forbartha ar fud na 
lonnaíochtaí tuaithe seo agus, sa chás nach bhfuil forbairt le teacht i lonnaíocht ar leith ar chúis ar bith, 
is féidir linn forbairt bhreise a éascú sna lonnaíochtaí i ngar di. Ina theannta sin, sna lonnaíochtaí le 
dóthain acmhainn na seirbhísí/an bhonneagair acu agus iontu siúd laistigh agus in aice le limistéar PSCU 
Chathair Phort Láirge, d’fhéadfadh tuilleadh fáis a éascú ar leibhéal a thagann le pleanáil chuí agus le 
forbairt inbhuanaithe an cheantair. I ngach cás beidh ar an bhforbróir a léiriú go bhfuil an moladh ag cloí 
le prionsabail cuí na pleanála agus na forbartha inbhuanaithe chomh maith le cuspóirí beartais agus le 
caighdeáin bainistíocht na forbartha de chuid an Phlean Forbartha.

Aicme Catagóir Áit Tréithe 

4B
Sráidbhaile 
Tuaithe 

An Eaglais, An Baile Dubh 
Uachtarach, Baile Mhac Cairbre, Bun 
Machan/Cnocán Machan, Pointe na 
Síge, Clais Mhór, Cluain Aodha, Dún 
Aill, An Chill, Cill Mhíodáin/An Baile 
Dubh Íochtarach, Léim Uí Bhriain/
Cill Rosanta, Ráth Ó gCormaic, Tuar 
an Fhíona, An Baile Nua

Baile nó sráidbhaile tuaithe faoi bhun 500 
daonra agus an ceantar thuaithe máguaird. 
Tá feidhm chónaitheach mar phríomhról 
acu agus ach de ghnáth níl raon na 
fostaíochta agus na seirbhísí ar fáil iontu 
chomh fairsing agus a bhaineann leo siúd in 
Aicme 4A.

5 Gráig Tuaithe

Bun Abha, Baile Uí Fhlaithnín, Baile 
Mhac Dháith, Baile an Bhuitléaraigh, 
Fáithling, Fionnúir, An Ghráinsigh, 
Cill Bhriain, Cnoc an Óir, Cnoc 
Mheilearaí, Maigh Dheilige, Baile an 
Phoill, An Teampall Geal.

Gráig bheag tithe agus/nó foirgneamh atá 
dírithe ar úsáid phobail nó tráchtála agus a 
bhfuil an cumas aici feidhmiú mar lárionad 
do líon beag aonaid tithíochta breise.
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2.10 Ceantair Thuaithe
Ag teacht le forálacha agus cuspóirí beartais an CNP agus an SRSE, measann an Plean Forbartha 
Cathrach agus Contae aonadach go leanfaidh an tuath mar thírdhreach beo aguscónaithe, ag díriú ar 
riachtanais pobal na tuaithe agus an geilleagair acu atá bunaithe den chuid is mó ar an talmhaíocht, ar 
an turasóireacht, ar an bhforaoiseacht agus ar fhiontar na tuaithe agus, ag an am céanna, ró-doirteadh 
na forbartha uirbeach-ghinte á sheachaint agus cáilíocht an chomhshaoil á cosaint acu. Iarrann an Plean 
Forbartha tacaíocht a thabhairt d'fhorbairt inbhuanaithe na gceantar tuaithe, don fhás a spreagadh agus 
do stop a chur le meath ár mbailte agus ár sráidbhailte tuaithe ar bhealach a thagann le CuNP 15 – 20.

D'fhonn cinntí pleanála láidre agus soiléire a éascú, agus idirdhealú réasúnach a chur ar fáil idir ceantair 
siúd faoin tionchar uirbeach, siad sin laistigh de dhobharcheantair comaitéireachta2 na gcathracha agus 
na mbailte móra, agus ceantair thuaithe eile lasmuigh de dhobharcheantair na comaitéireachta a léiríonn 
cuspóirí beartais CuNP 19 agus CRP 27 den CNP agus den SRSE faoi seach, rinneadh measúnú ar na sonraí 
seo a leanas:

• Sonraí POWCAR ó Dhaonáireamh 2016 ar phatrúin na comaitéireachta.

• Réamh-mheastacháin Straitéis na Tithíochta.

• Suímh Natura 2000.

• Topagrafaíocht/clúdach na talún, úinéireacht na talún agus líonraí na bbóithre poiblí; agus,

• Sonraí socheacnamaíocha agus déimeagrafacha Dhaonáireamh 2016 (Aguisín 18).

Mar thoradh ar an measúnú seo, aithníodh go raibh gach áit i gContae Phort Láirge faoi thionchar uirbeach 
agus mar sin gur chóir go mbeadh soláthar na dtithe aonair faoin tuath bunaithe ar chúiseanna riachtanas 
eacnamaíoch, sóisialta nó áitiúil na tithíochta maidir le cónaí i gceantar tuaithe, agus ar na critéir maidir le 
suíomh agus dearadh na thithíochta tuaithe a leagtar amach sna treoirlínte agus sna pleananna reachtúla. 
Tá cuspóirí an bheartais ina leith seo leagtha amach i gCuid 7.11.2.

Thug Ciorclán PL2/2017, arna eisiúint ag an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil i mí 
Bealtaine na bliana 2017, le fios do na húdaráis áitiúla go bhfuil na Treoirlínte um Thithíocht Inbhuanaithe 
na Tuaithe á n-athbhreithniú faoi láthair chun a chinntiú go gcomhlíonann beartais agus cuspóirí tithíocht 
na tuaithe atá i bPleananna Forbartha na n-údarás áitiúil Airteagal 43 de Chonradh an AE maidir le 
saorghluaiseacht na saoránach. Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhféadfadh go mbeadh gá le leasú ar 
bheartais tithíocht na tuaithe an Phlean Forbartha sa todhchaí trí athrú a dhéanamh ar an bPlean Forbartha, 
i ndiaidh na dTreoirlínte uasdátaithe um Thithíocht Inbhuanaithe na Tuaithe a fhoilsiú.

2.10.1 Ceantar Tuaithe faoi Thionchar Uirbeach Láidir
Siad príomhchuspóirí an Phlean Forbartha ina leithéid cheantair ná, ar thaobh amháin, riachtanais 
tithíochta pobal áitiúil na tuaithe a éascú, faoi réir oiriúnacht an tsuímh agus aon chúinsí teicniúla a 
shásamh, agus, ar an taobh eile, an fhorbairt a ghintear go huirbeach a threorú chuig na ceantair atá 
criosaithe agus sainithe don tithíocht sna sráidbhailte agus i nóid na lonnaíochta tuaithe ina aice leo. 
Déanfaimid an fás inbhuanaithe i ‘gCeantair Thuaithe faoi Thionchar Uirbeach’ a bainistiú agus éascóimid 
soláthar na dtithe aonair faoin tuath bunaithe ar na bunghnéithe a bhaineann leis an riachtanas 
eacnamaíoch, sóisialta nó áitiúil chun cónaí i gceantar tuaithe, le critéir suímh agus dearadh tithíocht na 
tuaithe, agus le comhlíontacht na dtreoirlínte agus na bpleananna reachtúla, ag tabhairt inmharthanacht 
na mbailte beaga agus na lonnaíochtaí tuaithe san áireamh ar bhealach atá comhsheasmhach le CuNP 19 
den CNP.

2 Sé míniú caighdeánaich an AE/ECFE ar réigiún cathrach ná áit a bhfuil 15% den lucht oibre fostaithe i bphríomhlimistéar na cathrach. Nuair a 

dhéantar a leithéid a mhapáil, miníonn sé dobharcheantar na comaitéireachta nó an limistéar feidhmiúil de chuid réigiún na cathrach.
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Déanfear tuilleadh athbheochana ar na ceantair seo a bhaint amach trí chuspóirí beartais eile an Phlean 
Forbartha a chur i bhfeidhm a fheabhsóidh deiseanna na forbartha tríd an athbheochan a spreagadh, 
m.sh. trí thionscnaimh um fhorbairt an gheilleagair ar nós agrathurasóireacht, tionscail baile agus fiontar 
áitiúil mar a luaítear i gCaibidil 4 a thacú agus a chur chun cinn. Séard atá mar phríomhaidhm agus mar 
phríomhchuspóir againn ná comhdhlúthú dáiríre na bpobal agus fás fadtéarmach ár mbailte beaga, ár 
lonnaíochtaí tuaithe agus ár nóid lonnaíochta a chinntiú. Dá bhrí sin, beidh aird againn ar inmharthanacht 
ár mbailte beaga agus ár ngráigeanna tuaithe agus sinne ag cur beartas tithíocht na tuaithe i bhfeidhm.

2.11 Na Prionsabail mar Bhonn faoi Riachtanais Talamh na 
Tithíochta
Feidhmíonn na Torthaí Straitéiseacha Náisiúnta (TSN) a dtagann as an CNP (Fíor 2.4), arna dtacú ag 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, i gcroílár phleanáil fadtéarmach an spáis, na 
mianta agus na spriocanna atá leagtha síos sa Phlean Forbartha seo, chomh maith leis na daonspriocanna 
agus le riachtanais talamh na thithíochta lena mbaineann.

Fíor 2.4 Torthaí Straitéiseacha Náisiúnta (Foinse CNP) 

Tá ailíniú suntasach idir na SFIanna de chuid na NA agus na TSNanna de chuid an CNP i réimsí mar 
ghníomhaíocht ar son na haeráide, mar an bhfuinneamh glan, mar áiteanna agus pobail inbhuanaithe, 
mar fhás an gheilleagair, mar laghdú na héagothroime agus mar an nuálaíocht, an bonneagar, an 
oideachas agus an tsláinte. Baineann tábhacht ar leith le cuspóirí náisiúnta an bheartais CuNP 3-9, 
agus 14-20 maidir le háiteanna agus le pobail inbhuanaithe mar a bhaineann siad le soláthar talamh na 
tithíochta le linn shaolré an Phlean Forbartha seo.

Fothorthaí 
Straitéiseacha Náisiúnta

6. Nascacht 
Idirnáisiúnta ar 
Ardchaighdeán

8. Aistriú chuig 
Sochaí Ísealcharbóin 
atá Athléimneach ó 
thaobh Aeráide de

10. Teacht ar Sheirbhísí 
Cúram Leanaí, 
Oideachais & Sláinte 
ar Ardchaighdeán

9. 
inbhuanaithe 
Uisce, Dramhaíola 
& Acmhainní Eile 
Comhshaoil

5. Geilleagar Láidir: 
Fiontraíocht, Nuáil & 
Scileanna ag tacú leis

4. Iompar 
Inbhuanaithe

1. Fás 2. Inrochtaine Níos 
Fearr sna Réigiúin 

3. Geilleagair & Pobail 
Tuaithe Níos Láidre

7. 
Feabhsaithe & an 
Oidhreacht 
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2.11.1 Barúlacha faoi Dhlúis Chónaithe
D'fhonn riachtanas na talún cónaithe a ríomh do thréimhse an Phlean Forbartha, bhí gá breithniú a 
dhéanamh ar raon leathan cineálacha agus méideanna na lonnaíochta, agus ar an ngá atá le tomhas 
ilchineálach an dlúis cónaithe a chur i bhfeidhm ar shuímh na lonnaíochtaí agus na forbartha, ag brath ar 
a gcéim acu laistigh in ordlathas lonnaíochta an cheantair. Ina theannta sin, cinnfear dlús na forbartha de 
ghnáth ag:

• Gnáthchuspóirí an chriosaithe a chuirtear i bhfeidhm sa Phlean Forbartha,

• Méid na lonnaíochtaí sa chomhthéacs uile-chontae agus i gcomhthéacs an mhéid atá le tógáil,

• An rochtain ar na seirbhísí agus ar an mbonneagar lena bhaineann3, go háirithe an iompar poiblí; agus, 

• An chóngaracht do lár na mbailte móra uirbeacha ar nós Dún Garbhán, Trá Mhór agus Cathair Phort 
Láirge, go háirithe nuair a bhíonn forbairt inlíonta/athfhorbraíochta á mheas.

I ngach cás, aithníonn agus spreagann an Chomhairle na riachtanais maidir leis an dlúthfhás, i bhfianaise 
an ghá atá le hastaíochtaí an CO2 a laghdú trí thomhaltas an fhuinnimh a laghdú, agus tacú le húsáid níos 
éifeachtúla an fhuinnimh san earnáil chónaithe agus in earnáil an iompair. Tugadh aird chuí dá bharr ar 
phríomhbhreithnithe an CNP, an SRSE, agus gach Treoir Aireachta S28 ábhartha; go háirithe An Fhorbairt 
Chónaithe Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeacha (Cathracha, Bailte agus Sráidbhailte); An Tithíocht Uirbeach 
Inbhuanaithe: Caighdeáin Dearaidh d’Árasáin Nua; An Lámhleabhar um Dhearadh Uirbeach: Treoir an Dea-
Chleachtais; agus An Fhorbairt Uirbeach agus Airde na bhFoirgnimh: Treoirlínte d’Údaráis Phleanála.

Aon áit a aithnítear dlúis níos ísle laistigh de lonnaíochtaí, bunaítear an réasúnaíocht a baineann lena leithéid 
a dhéanamh ar an ngá le freastal ar riachtanais na tithíochta do cheantair uirbeacha agus thuaithe araon, 
agus í dírithe ar leith ar an rogha cheart a chur ar fail don fhorbairt uirbeach-ghinte faoin tuath oscailte, agus 
ar an scóip agus ar an rogha a chur ar fail laistigh de mhargadh na tithíochta a thacaíonn le héagsúlacht 
agus comhdhlúthú na lonnaíochtaí tuaithe agus uirbeacha agus le cineál cothromaithe na tithíochta agus le 
meascán na tionachta a bhaint amach, mar a éilíonn Straitéis na Tithíochta.

2.11.2 Cur Chuige Céimnithe ar Chriosú 
Díríonn modh criosú na talamhúsáide atá á úsáid sa Phlean Forbartha seo ar thorthaí agus ar thosaíochtaí 
straitéiseacha an CNP a sheachadadh do Chathair agus do Chontae Phort Láirge. Déanann an cur 
chuige a glacadh forálacha CuNP 72(a), (b) agus (c) de CNP4 a mheas, ag tabhairt aird ar leith ar seirbhísí 
an bhonneagair atá ar fáil, agus, ar an gcaoi sin, glacadh le cur chuige Chéim 1 agus Chéim 2 maidir le 
scaoileadh na talún le haghaidh forbairt chónaithe le linn shaolré an phlean. Déantar criosú míchuí na talún 
le haghaidh forbartha dá bharr seo a sheachaint nuair nach féidir seirbhísiú a dhéanamh ar a leithéid talún 
le linn shaolré an phlean. Leagann Aguisín 14 den Phlean Forbartha amach an costas barúlach a bhaineann 
le dul i ngleic le heasnaimh ab bhonneagair a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu sula mbeidh tailte Sraith 2 
ar fáil le haghaidh forbartha le linn shaolré an Phlean Forbartha seo.

Aithníonn Cuid 6 agus Treoirlínte ar Bheartas ar Leith na Pleanála (TBLP), Treoirlínte Pleanála Roinne (TPR) 
7 den dréacht comhairliúcháin Pleananna Forbartha: Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (Lúnasa 2021) conas is 
féidir tailte atá oiriúnach d’fhorbairt chónaithe a chéimniú a nó a thosaíochtú sa Phlean Forbartha. Déanann 
an cur chuige seicheamhach seo tuilleadh forbartha ar an gCur Chuige Céimnithe ar Chriosú agus tugann sé 
aird chuí ar phrionsabail an dhlúthfháis agus úsáid an bhonneagair reatha mar atá leagtha amach sa CNP 
agus sa SRSE.

3 Déan tagairt don léaráid, Ordlathas na Lonnaíochtaí agus an Bhonneagair lena Bhaineann, ar leathanach 83 den CNP.

4 Leagann Aguisín 3 de Chreat Náisiúnta na Pleanála amach an mhodheolaíocht do chur chuige seicheamhach maidir le criosú na talún, air a 

bhfuil an mhodheolaíocht a úsáidtear sa Phlean Forbartha bunaithe.
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Ar bhealach a thagann le TBLP TPR 7, mínítear forálacha an Phlean um chriosú nua úsáid na talún cónaithe 
(C1 CGC) mar thailte chéim 1 nó chéim 2 de réir sraith na léarscáileanna thíos. De ghnáth, seachas na tailte 
chéim 2 a aithníodh sna léarscáileanna, is féidir glacadh leis go bhfuil gach talamh C1 eile atá criosaithe mar 
chéim 1.

Chomh maith le forálacha na dTreoirlínte agus leis an gcur chuige seicheamhach maidir leis an bhforbairt, 
tugann an cur chuige céimnithe atá leagtha amach sa Phlean aird freisin ar phatrún úinéireacht ar leith na 
talún inár lonnaíochtaí uirbeacha móra, ar an dóchúlacht go dtiocfaidh talamh forbartha ar an margadh, 
ar an rochtain ann ar na seirbhísí agus ar ghníomhaíocht na forbartha sa cheantar. Iarrann an cur chuige 
céimnithe a chinntiú go leanfaidh an fhorbairt patrún seicheamhach ar ghabháltais níos mó na talún agus, i 
leith a leithéid, ba chóir na nithe seo a leanas a thabhairt faoi deara:

• Meastar gur féidirl an talamh go léir atá criosaithe le haghaidh forbartha cónaithe nua (C1) a fhorbairt le 
linn shaolré an Phlean Forbartha.

• Seachas gach talamh a aithnítear ar leith mar chéim 2, déanfar gach talamh criosaithe C1 a mheas mar 
chéim 1.

• Laistigh d'aon ghabháltas talún, déanfar gach talamh céim 1 a fhorbairt nó a ghealladh chun fhorbairt 
sula moltar/ceadófar aon fhorbairt ar thailte chéim 2 laistigh den ghabháltas sin.

• Caithfear a leithéid cáipéisíochta a chur isteach le gach iarratas pleanála maidir le talamh chéim 2 a 
fhorbairt a léiríonn go soiléir go bhfuil an talamh céim 1 uile laistigh den ghabháltas forbartha amach, go 
bhfuil an forbaitheoir geallta lena leithéid talún céim 1 atá fágtha a fhorbairt agus go bhfuil an fhorbairt 
cheadaithe ina leith ar tí a chur i bhfeidhm, nó nach bhfuil a leithéid talún céim 1 ar fáil laistigh den 
ghabháltas.

Chomh maith leis na léarscáileanna atá leagtha amach thíos, léiríonn Tábla 2.3 candam na talún céim 1 
agus céim 2 a bhaineann le gach ceantar uirbeach agus candam féideartha aonad na tithíochta a d'fhéadfaí 
a sheachadadh i ngach ceann acu. Cé go bhfuil mhodheolaíocht an chéimnithe maidir le Trá Mhór dírithe 
ar chroílimistéar amháin, tugtar aitheantas do ról agus feidhm Bhaile an Rodaigh maidir le breithniú a 
dhéanamh ar an gcéimniú i leith Dhún Garbhán agus don tionchar a d'imir straitéis chomharsanachta 
Chathair Phort Láirge ar phatrún spásúlacht na talún chéim 2 ar fud lorg tógtha na cathrach.
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Tábla 2.3 Céimniú na Cónaíochta

Lonnaíocht Iomlán Céim 1 (Heicteár) Iomlán Céim 2 (Heicteár)

An Gaeltacht na nDéise (An Seanphobal sa áireamh) 3.97 3.38

Ceantar Maguaird Chluian Meala 1.93 0.00

Dún Garbhán agus Baile an Rodaigh 21.39 16.09

Dún Mór 6.78 0.00

Lios Mór 3.07 0.00

Port Lách 4.93 0.00

Trá Mhór 9.86 3.07

Cathair Phort Láirge (Iomlán) 114.43 65.45

Iomlan Talamh C1 Céim 1 166.35 87.99

Comharsanachtaí na Cathrach Iomlán Céim 1 (Heicteár) Iomlán Céim 2 (Heicteár)

Iarthuaisceart na Cathrach 21.24 14.12

Iardheisceart na Cathrach 50.57 29.85

An Croí Naofa/Baile Throcail/Cill Chuacháin/Baile 
Liam

19.42 10.48

Bóthar Dhún Mór/Fearann an tSionnaigh/Baile Mhic 
Coiligh

2.91 0

Bóthar Dhún Mór/An Cnoc Buí/Blenheim 19.38 11.01

Port an Chalaidh 0 0

Lár na Cathrach 0 0

Larchville/Lios Dúgáin/Páirc an Leasa Móire 0.91 0

Cathair Phort Láirge (Iomlán) 114.43 65.46
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Déanann Aguisín 17 easnamh an bhonneagair a thomhas, más cuí, maidir leis an talamh iomlán atá 
criosaithe don fhorbairt nua cónaithe, i gcéim 1 agus i gcéim 2. 

2.12 Spriocanna daonra Chathair agus Chontae Phort Láirge
D'fhonn na ríomhanna ar a bunaíodh sonraí an spriocdhaonra sa Tábla Croí-Straitéise a shoiléirú, ba 
cheart an méid seo a leanas a thabhairt faoi deara:

• Daonra Cheantar Mheitreo Phort Láirge: Tábla 4.1 den CNP agus Tábla 1 de PSCU Phort Láirge (SRSE), 
CuNP 3(b).

• Daonra na bPríomhbhailte Dhún Garbhán agus An Cheantair Máguaird Chluain Meala: CNP 9, Tábla 3.2 
SRSE, CuNP 3(c).

• Daonra Chontae Phort Láirge: Tábla 3.2 SRSE, CuNP 3(c) agus Aguisín 1 SRSE.

• Modheolaíocht Spriocsholáthair na Tithíochta do Phleanáil na Fhorbartha: Treoirlínte d’Údaráis 
Phleanála RTRÁO (Nollaig 2020), agus

• Measúnú ar Riachtanas agus Éileamh na Tithíochta, agus Straitéis na Tithíochta (Aguisín 3 den Phlean 
seo)

Sé príomhaidhm an Phlean Forbartha ná na torthaí straitéiseacha náisiúnta a bhaint amach, go háirithe 
spriocanna daonra Chathair agus Chontae Phort Láirge. Chun leibhéal seo na fostaíochta agus fás an 
daonra a bhaint amach, leagnn an Plean Forbartha lorg síos trína fhís, trína thorthaí straitéiseacha, trí 
chuspóirí a chuid beartais agus tríd an struchtúr is gá le monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
an phlean chun an infheistíocht a chinntiú sa bhonneagar agus sna seirbhísí agus chun tacú leis na pobail, 
leis an bhfostaíocht agus leis na háiseanna a theastaíonn d'fhonn baile dúchais a chruthú as Port Láirge dá 
chuid mhuintir.

Chomh maith le spriocanna daonra cónaithe an CNP/an SRSE, meastar go dtarraingeodh Ollscoil sa 
réigiún 1,500 mac léinn breise gach bliain agus, laistigh de chúig bhliain, b'ionann é seo agus 6,000 mac 
léinn breise. Thiocfadh méadú ar líon na mac léinn i bPort Láirge amháin suas go dtí 12,000-14,000 thar an 
tréimhse sin. Chomh maith le sin, dá dtiocfaidh dúbailt ar líon na mac léinn iarchéime agus idirnáisiúnta, 
mhéadódh daonra iomlán na mac léinn go dtí thart ar 15,000. Bheifí ag súil le fás ar an leibhéal céanna ar 
fhoireann na dáimhe agus ar an bhfoireann ghairmiúil/bainistíochta/tacaíochta chomh maith le fás líon na 
mac léinn, le líon measta breise na foirne thart ar 500 (go dtí 1,300 san iomlán) lonnaithe i bPort Láirge.

2.13 Spriocfhás an Daonra
Léiríonn Tábla 2.4 an spriocanna an daonra agus aonaid na tithíochta mar a shamhlaítear do Chathair 
agus do Chontae Phort Láirge san SRSE, sa CNP, in Alt 3(a) agus (b) den Treochlár Forfheidhmithe do 
Chreat Náisiúnta na Pleanála agus an i Sprioc-Mhodheolaíocht Soláthar na Tithíochta do Phleanáil 
Fhorbartha: Treoirlínte le haghaidh Údaráis Phleanála RTRÁO (Nollaig 2020), mar atá luaite thuas. 
Rinneadh na figiúirí seo a oiriúnú tuilleadh chun dul chun cinn níos líneach a éascú maidir le sprioc na 
bliana 2031 a bhaint amach, chun an dóthain ama a chur ar fáil d'fhonn aghaidh a thabhairt ar na srianta 
ar chur i bhfeidhm na forbartha ar fud na cathrach agus an chontae.

Cinnteoidh íossprioc 4,824 na tithíochta go mbeidh sé ar chumas Chathair Phort Láirge a fhorbairt ina ról 
mar inneall an gheilleagair réigiúnaigh do limistéar níos leithne na cathrach mar a shamhlaítear sa CNPF/
san SRSE, fad is a bheidh an fás a léirítear do Dhún Garbhán, do Thrá Mhór, do na bailte/sráidbhailte eile 
agus do na ceantair thuaithe ag éascú fás inbhuanaithe na gceantar seo thar shaolré an Phlean Forbartha.
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2.14 Riachtanais Talamh na Tithíochta 
Aithníonn Tábla 2.2 candam na talún a theastaíonn d'fhonn seachadadh íos-spriocanna na tithíochta agus 
spriocdhaonra an SRSE atá leagtha amach sa Chroí-Straitéis seo a éascú. I dteannta le boinn tuisceana an 
dlúis arna dtagairt i Rannán 2.11.1 thuas, agus le líon 2.5 duine an teaghlaigh a húsáidtear sa CNP de 2.5, 
déanfar iad seo a leanas a mheas agus riachtanas na talún cónaithe á ríomh thar thréimhse an Phlean 
Forbartha:

• Sprioc-Mhodheolaíocht Soláthar na Tithíochta do Phleanáil Fhorbartha: Treoirlínte le haghaidh Údaráis 
Phleanála RTRÁO (Nollaig 2020),

• An spriocdhaonra a leagtar amach sa CNP agus san SRSE, go háirithe maidir leis na lárionaid ainmnithe 
i gCathair Phort Láirge agus i nDún Garbhán.

• Cothromaíocht éifeachtach de chineálacha na tithíochta agus na dtionachtaí a sheachadadh idir 
agus laistigh dár lonnaíochtaí uirbeacha móra, idir Cathair Phort Láirge agus an Trá Mhór, laistigh de 
Chathair Phort Láirge, agus laistigh de Dhún Garbhán (taobh thoir agus taobh thiar den Tóchar).

• Cuspóir níos fadtéarmaí an dlúthfhás agus an bhunathraithe a bhaint amach trí athrú a dhéanamh ar 
phatrúin reatha an leathnaithe agus na sraoileála uirbí míchothroime a éilíonn meascán agus candam 
de chúlsoláthar thalún eile le bheith ar fáil, go háirithe i nDún Garbhán.

• Lonnaíochtaí atá ann cheana a aistriú go múnla níos féinchothabhála, go háirithe Trá Mhór.

• Infhaighteacht agus seachadadh an bhonneagair; agus,

• Úinéireacht talún agus díláithriú na n-úsáidí inmharthana reatha, lena n-áirítear an talmhaíocht, go 
háirithe i nDún Garbhán. 

Tá tuilleadh eolais faoi phatrún spásúil talamh na tithíochta i gCathair Phort Láirge leagtha amach I 
gCaibidil 3, Cuid 2 d’Imleabhar 1. Maidir leis na lonnaíochtaí uirbeacha eile, ba chóir a leithéid thíos a 
thabhairt faoi deara:

Príomhbhaile Dún Garbháin: Tá sé mar aidhm ag soláthar talamh na forbartha cónaithe nua na ceantair 
chónaithe atá ann cheana féin a chomhdhlúthú gar do chroílár stairiúil Dhún Garbhán, ag an Móin Fhinn 
ar an taobh thoir de Sheanbhóthar an Ospidéil agus ag Seandún. Sé an cuspóir fadtéarmach ná an baile a 
chomhdhlúthú a thuilleadh trí fhorbairt cónaithe, scoil(eanna), áiseanna an phobail, agus úsáidí tráchtála 
sar an taobh thiar d'Abhainn Choilleagáin i gceantar máguaird an tSeandúin (idir Bóthar an tSeandúin, 
Abhainn Choilleagáin agus Bóthar Cheapach Choinn) faoi réir na hinfheistíochta chun tógáil bonneagar 
an uisce stoirme agus na mbóithre, chomh maith le achair taitneamhachta, a chumasú le linn shaolré an 
Phlean Forbartha.

Tugtar faoi deara an cinneadh a rinne an Bord Pleanála le déanaí Forbairt Tithíochta Straitéisí a cheadú 
i gClais na Lachan bunaithe ar chuspóirí criosú na talamhúsáide de chuid Phlean Forbartha Baile Dhún 
Garbhán 2012-2018 ach meastar, áfach, go mbeadh aon athrú ar chuspóirí criosú na talamhúsáide sa 
Phlean a thacódh leis an gcinneadh seo i gcoinne fís, spriocanna straitéiseacha agus torthaí an Phlean a 
iarrann Dún Garbhán a fheabhsú go hinbhuanaithe trí fhorbairt atá dlúth, seicheamhach agus dírithe ar 
lár an bhaile.

Aithnítear na tailte le haghaidh forbartha cónaithe sa todhchaí le linn saolré an Phlean mar Chéim 1 nó 
mar Chéim 2, a bhfuil tuilleadh eolais faoina leithéid ar fáil i dTábla 2.3, i bhFíor 2.7, in Aguisín 17 agus sna 
léarscáileanna lena mbaineann.

Trá Mhór: Tá sé beartaithe sa Phlean Forbartha fás an bhaile chomaitéireachta amach anseo a 
chomhdhlúthú laistigh dá lorg tógtha agus leis na cuspóirí straitéiseacha a thacaíonn an fhorbairt atá 
dlúth, seicheamhach agus dírithe ar lár an bhaile. Tá tailte atá criosaithe le haghaidh forbartha cónaithe 
nua suite ag Cruabhaile Uachtarach, ag An mBaile Nua agus lastuaidh d'Achadh Ard chomh maith le roinnt 
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fearainn eile atá scaipthe ar fud limistéar tógtha an bhaile. Tá tuilleadh deiseanna bhreise na forbartha 
ilchineálí nua ag Baile an Charnáin agus d'fhéadfadh na tailte athnuachana in aice le Seanbhóthar Phort 
Láirge agus Bóthar na Claise tuilleadh forbairt chónaithe a chur ar fáil.

Aithnítear na tailte le haghaidh forbartha cónaithe sa todhchaí le linn saolré an Phlean mar Chéim 1 nó 
mar Chéim 2, a bhfuil tuilleadh eolais faoina leithéid ar fáil i dTábla 2.3, i bhFíor 2.11, in Aguisín 17 agus 
sna léarscáileanna lena mbaineann.

Dún Mór, Port Lách, Lios Mór agus Gaeltacht na nDéise: Iarrann cuspóirí criosú na talamhúsáide maidir 
le forbairt nua cónaithe sna ceantair seo gach lonnaíocht a chomhdhlúthú agus an rogha a chur ar fáil ó 
thaobh an tsuímh agus úinéireacht na talún de.

2.14.1 Athnuachan 
Tá deiseanna athnuachana ar fáil ar fud ár lonnaíochtaí agus, chuige sin, léirítear a leitheíd suímh 
na athfhorbraíochta in Aguisín 21 chomh maith le suímh breise i dTábla 3.1. Aithníodh na suímh 
athnuachain seo mar gheall ar an gcumas acu fás athghiniúnach, dlúth agus seicheamhach a chur ar 
fáil sna lonnaíochtaí móra agus, sna lonnaíochtaí tuaithe, cuireann siad suímh seirbhísithe ar fáil mar 
mhalairt rogha seachas an teach ar leith faoin tuath. Mar a luaítear freisin in Aguisín 21, baineann bacainní 
suntasacha le teacht na talún uile seo a ar an margadh le linn shaolré an Phlean Forbartha, lena n-áirítear 
cur le chéile an tsuímh agus díláithriú na húsáide reatha agus, dá bharr sin, nuair a thagann na tailte seo 
ar an margadh gur féidir leo a cheapadh mar Thalamh Sealadach Bhreise chun críocha na croístraitéise.

2.15 Miondíol
Leagann Treoirlínte Alt 28 “Treoirlínte Pleanáil an Mhiondíola” (2012) amach na cuspóirí náisiúnta maidir le 
forbairt an mhiondíola a neartaítear tríd an CNP, an SRSE agus an PSCU. Iarrann a leithéid treoracha agus 
cuspóirí náisiúnta/réigiúnacha an bheartais a chinntiú leanann córas na pleanála príomhról a imirt i dtacú 
an iomaíochais in earnáil an mhiondíola ar mhaithe leis an tomhaltóir agus i gcomhréir le pleanáil chuí 
agus leis an bhforbairt inbhuanaithe. Iarrann príomhchuspóirí an bheartais:

i. A chinntiú go bhfuil forbairt an mhiondíola bunaithe ar phlean a thugann aird ar ordlathas na 
lonnaíochta idir lárionaid uirbeacha agus ionaid áitiúla.

ii. A chuireann beogacht lár na cathrach/an bhaile chun cinn trí chur chuige seicheamhach i leith na 
forbartha.

iii. Iomaíochas a chinntiú in earnáil an mhiondíola trí chumasú gníomhnach teacht na dtograí um 
fhorbairt inbhuanaithe ar ardchaighdeán chun cinn i suímh oiriúnacha.

iv. An t-athrú i dtreo rochtain fheabhsaithe ar an miondíol a éascú trí áiseanna an iompair phoiblí, na 
rothaíocht agus an tsiúil de réir na straitéise Taisteal Níos Cliste a chur ar fáil; agus

v. Torthaí an deartha uirbigh ar ardchaighdeáin a sheachadadh.

Tá beartais agus cuspóirí an mhiondíola a mbaineann le Cathair agus Contae Phort Láirge, mar atá siad 
aitheanta i Straitéis Mhiondíola Chathair Phort Láirge 2011, in Uasdátú agus Athbhreithniú ar Straitéis 
Mhiondíola an Chontae 2006, agus san Uasdátú ar Straitéis Mhiondíola Chathair Phort Láirge 2017, 
uasdátaithe agus curtha le chéile anois isteach i Straitéis Mhiondíola Chathair agus Chontae Phort Láirge, 
a ullmhaíodh chun cuspóirí straitéis agus beartas an Phlean Forbartha seo a chur ar an eolas. Tá an 
fhaisnéis uile a bhaineann le Straitéis an Mhiondíola leagtha amach in Aguisín 4, agus léiríítear i gCaibidlí 
3 agus 4 cuspóirí ábhartha an bheartais a thagann as Straitéis an Mhiondíola, le tagairt ar leith d’aithint, i 
measc rudaí eile, ordlathas an mhiondíola, croílimistéir na siopadóireachta, an gá atá le polasaí maidir le 
tuilleachspáis urlár an mhiondíola a chur ar fáil, agus an treoir i leith suíomh forbairtí nua an mhiondíola.
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Geallann Comhairle Chathair agus Chontae Phort Láirge freisin aguisín a chur ar fáil do Straitéis 
Mhiondíola Chathair agus Chontae Phort Láirge chun cloí le Cuspóir Beartais 19 de chuid PSCU Phort 
Láirge a theastaíonn Comhstraitéis an Mhiondíola maidir le Ceantar Uirbeach Phort Láirge.

2.16 Forbairt Eacnamaíoch
Leagtar cumas na forbartha eacnamaí sa todhchaí ar fud na Cathrach agus an Chontae amach i gCaibidil 
3 agus 4 den phlean seo. Aithníonn iad seo raon cuspóirí an bheartais a theastaíonn an leathnú 
eacnamaíoch a éascú trí FBManna dúchasacha agus IDC thar gach earnáil na fostaíochta a thacú chomh 
maith le héascú tógáil agus tacú an bhonneagair a theastáionn agus le léiriú cumas na Cathrach agus 
an Contae chun deiseanna fás an gheilleagair inbhuanaithe agus an athléimneacht eacnamaíoch 
fheabhsaithe a chinntiú do gach ceantar uirbeach agus tuaithe.

Déanann an chaibidil réasúnú ar an ngá atá le talamh criosaithe leis an dóthain seirbhísí aici a chur ar fáil 
le haghaidh forbairt an tionscail agus an fhiontair. Tá spriocanna agus cuspóirí forbairt an gheilleagair 
a cuireadh chun cinn sa Phlean Forbartha i gcomhréir leis an CNP, an SRSE agus an MASP agus le 
straitéisí/beartais náisiúnta agus áitiúla eile na fostaíochta agus an infheistíochta arna dtagairt ann. 
Siad mais chriticiúil Chathair Phort Láirge a thógáil timpeall ar mhúnla na cathrach comhlárnach chun 
fás an gheilleagair a thiomáint ar fud Phort Láirge agus an réigiúin níos leithne, forbairt cumas Dhún 
Garbhán a fhás mar Phríomhbhaile, éascú trasdul na Trá Móire ó bhaile comaitéireachta go baile níos 
féinchothabhálach tríd an acmhainn a chur ar fáil di ionas go leathnófar feidhm na fostaíochta aici agus 
forbairt eacnamaíoch inbhuanaithe na n-áiteanna eile ar fud Phort Láirge a éascú na príomhspriocanna 
atá mar bhonn agus mar thaca beartas an Phlean Forbartha.

2.17 Cur Chuige Seirbhísí an Éiceachórais agus an Chaipitil 
Nádúrtha 
Agus an Plean Forbartha á ullmhú agus cuspóirí an bheartais á bhforbairt aici, lean an Chomhairle na 
prionsabail seo a leanas maidir le Cur Chuige Seirbhísí an Éiceachórais5

a. Córais nádúrtha a mheas - trí eolas a úsáid ar idirghníomhaíochtaí sa dúlra agus ar an gcaoi a 
bhfeidhmíonn éiceachórais (Caibidlí 6, 9 agus 10)

b. Aird a thabhairt ar na seirbhísí a chuireann éiceachórais ar fáil - lena n-áirítear iad siúd a thacaíonn 
leis an bhfolláine shóisialta agus eacnamaíoch, amhail rialáil tuilte agus na haeráide, le soláthar na 
n-acmhainní le haghaidh bia, gairbhseach nó breosla nó le haghaidh áineasa, cultúir agus cáilíocht na 
beatha (Caibidil 6, 9 agus 10)

c. Páirt a ghlacadh ag muintir na tíre - ní mór dóibh siúd a bhaineann leas as seirbhísí an éiceachórais 
agus iad siúd atá á mbainistiú acu a bheith páirteach sna chinntí a théann i bhfeidhm orthu. Cuireadh 
ullmhú an Phlean ar an eolas ag comhairliúchán poiblí, ag tógáil san áireamh na haighneachtaí/na 
tuairimí a rinneadh ar an Dréachtphlean le linn taispeántais phoiblí.

Cuirfimid Cur Chuige atá dírithe ar Sheirbhísí an Éiceachórais chun cinn, de réir na bprionsabal thuas, 
i bpróisis na cinnteoireachta, lena n-áirítear iad siúd a mbaineann le hullmhú pleananna reachtúla na 
talamhúsáide.

Mar aitheantas ar an ngá atá leis an gcaipiteal nádúrtha a bhainistiú6, rinneadh forálacha a imeascú sa 
Phlean a chuideoidh le cáilíocht an aeir, truailliú torainn, truailliú solais, cáilíocht an uisce agus bainistíocht 
imeasctha na n-abhantraí a mbainistiú.

5 Is pobail ilfheidhmeacha orgánach beo iad na héiceachórais a idirghníomhaíonn lena chéile agus lena gcuid timpeallacht. Cuireann 

éiceachórais sraith na seirbhísí ar mhaithe le folláine an duine (seirbhísí an éiceachórais) a chuireann go díreach nó go hindíreach le folláine an duine

6 Acmhainní in-athnuaite agus neamh-inathnuaite (m.sh. plandaí, ainmhithe, aer, uisce, ithreacha, mianraí)
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2.17.1 Ceisteanna an Chomhshaoil a Imeascú sa Phlean
Rinneadh measúnuithe seo an comhshaoil a leanas i gcomhthráth le hullmhú an Phlean. Leanadh 
próiseas atriallach ina raibh gach athbhreithniú ar an bPlean curtha ar an eolas ag na measúnuithe. 

2.17.2 Measúnú Straitéiseach na Timpeallachta (MST)
Séard atá sa MTS ná an mheastóireacht fhoirmiúil, chórasach ar na héifeachtaí suntasacha dóchúla ar an 
timpeallacht a bhainfeadh le plean nó le clár a chur i bhfeidhm sula ndéanfar cinneadh lena ghlacadh.

De réir Treoir MTS an AE arna trasuí go Dlí na hÉireann trí na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 
(Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta) 2004 (IR Uimh. 436 de 2004) arna leasú, caithfear MTS a ullmhú.

Is cuid de Thuarascáil Timpeallachta an MTS iad torthaí an MTS a ngabhann leis an bPlean Forbartha. 
Léiríonn an tuarascáil sin tuiscint shoiléir ar an tionchar ar an timpeallacht is dócha a bheidh ag na cinntí 
maidir le glacadh agus le cur i bhfeidhm an Phlean Forbartha.

Tá Tuarascáil Timpeallachta MTS agus Ráiteas MTS ag gabháil leis an bPlean Forbartha. 
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2.17.3 Measúnú Cuí (MC)
Is dianmheasúnú é an MC ar thionchair plean nó tionscadail ar Shuímh Eorpacha atá sainithe do ghnáthóg 
nó do speicis ar leith.

De réir Treoir MC an AE maidir le Gnáthóga arna trasuí go Dlí na hÉireann trí na Rialacháin um Pleanáil 
agus Forbairt 2000 (arna leasú), caithfear MC a ullmhú.

Is cuid de Thuarascáil Tionchair MC Natura iad torthaí an MC a ngabhann leis an bPlean Forbartha. Tugann 
an tuarascáil sin tuiscint shoiléir ar iarmhairtí dóchúla an Phlean Forbartha ar Shuímh Eorpacha.

Rinneadh moltaí uile an MC a imeascú sa Phlean Forbartha. Sé an cinneadh atá ag teacht chun cinn ón MC 
ná nach ndéanfaidh an Plean aon dochar do shláine na Suímh Eorpacha, ina n-aonar nó i gcomhpháirt le 
pleananna nó le tionscadail eile.47

2.17.4 Measúnú Straitéiseach ar Riosca Tuilte (MSRT)
Is measúnú é an MSRT ar bhaol na dtuilte agus cuimsíonn sé léarscáileanna ina leirítear teorainneacha 
Criosanna Riosca na dTuilte, ag cur cúinsí mar eolas áitiúil, siúlóidí na suímh agus táscairí riosca na dtuilte 
san áireamh.

Faoi réir 'An Córas Pleanála agus Treoirlínte Bainistíochta Riosca Tuilte d’Údaráis Phleanála’ (An Roinn 
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus Oifig na nOibreacha Poiblí, 2009) agus faoi réir 
Chiorclán ghaolmhar na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil PL2/2014, caithfear MSRT a ullmhú.

Rinneadh moltaí uile an MSRT a imeascú sa Phlean Forbartha.

Chomh maith leis na measúnuithe thuas, glacadh Cur Chuige dírithe ar Sheirbhísí an Éiceachórais agus an 
Plean á ullmhú (Caibidil 6, Caibidil 9 agus 10).

7 Ach amháin mar a fhoráiltear in Airteagal 6(4) den Treoir maidir le Gnáthóga, sé sin:  

a) nach bhfuil a mhalairt réitigh ar fáil,

(b) go bhfuil cúiseanna ríthábhachtacha ann a mbaineann le príomhleas an phobail chun dul ar aghaidh leis an bplean; agus

(c) go bhfuil an dóthain bearta cúitimh i bhfeidhm..
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2.18 Cuspóirí Beartas na Croístraitéise

Cuspóirí Beartas na Croístraitéise

CS 01 An Fás a Chumasú
Tríd an gCroí-Straitéis agus Straitéis Tithíochta, an fás inbhuanaithe a éascú agus seachadadh 
príomhchumasóirí agus tosaíochtaí an fháis a thacú i gCathair Phort Láirge agus i gContae Phort 
Láirge, ar bhealach atá comhsheasmhach le forálacha agus cuspóirí beartas an CNP, an SRSE agus 
an PSCU.

CS 02 Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA
Tríd an Chroí-Straitéis agus cuspóirí beartas an Phlean Forbartha a chur i bhfeidhm, cuideoimid, de 
réir más féidir, le baint amach an 17 Sprioc na Forbartha Inbhuanaithe8, Clár Oibre 2030 de chuid 
na Náisiún Aontaithe um an bhForbairt Inbhuanaithe, a tháinig i bhfeidhm sa bhliain 2016 agus na 
torthaí a tháinig astu mar atá leagtha amach i gCuid 1.6 de Chaibidil 1 den Phlean Forbartha.

CS 03 An Dlúthfhás
Ar bhealach atá i gcomhréir le CuNP 34 agus CuNP 35, cuirfimid chun cinn agus tacóimid le patrún 
éifeachtach, cothrom agus inbhuanaithe na forbartha cónaithe agus eile a sheachadann an dlúthfhás 
agus an mais chriticiúil do na pobail inbhuanaithe i bPort Láirge, trí leibhéal an fháis i ngach 
lonnaíocht a bhainistiú.

CS 04 An Chathair Chomhlárnach
Aithneoimid deiseanna na hinfheistíochta agus na tosaíochtaí chun múnla na cathrach 
comhlárnacha a sheachadadh chomh maith leis an gcroístraitéis agus straitéis na lonnaíochta atá 
bunaithe ar phrionsabal na forbartha dírithe ar an mbonneagar.

8 8 lena n-áirítear::

Sprioc 1: Deireadh a chur leis an mbochtaineacht de gach cineál i ngach áit

Sprioc 2: Deireadh a chur leis an ocras, slándáil an bhia agus an cothú feabhsaithe a bhaint amach agus an talmhaíocht inbhuanaithe a chur hun cinn

Sprioc 3: An saol sláintiúil a chinntiú agus folláine do gach éinne ag gach aois a chur chun cinn

Sprioc 4: An t-oideachas cuimsitheach agus cothrom ar ardchaighdeán a chinntiú agus deiseanna foghlama fadsaoil a chur chun cinn do chách

Sprioc 5: Comhionannas na hinscne a bhaint amach agus gach bean agus cailín a chumhachtú

Sprioc 6: An rochtain ar an uisce agus ar an sláintíocht a chinntiú do chách agus á mbainistiú ar bhealach inbhuanaithe

Sprioc 7: An rochtain ar fhuinneamh inacmhainne, iontaofa, inbhuanaithe agus nua-aimseartha a chinntiú do chách

Sprioc 8: An fás eacnamaíoch marthanach, uilechuimsitheach agus inbhuanaithe a chur chun cinn, chomh maith leis an lán- fhostaíocht tháirgiúil agus le 

hobair fhiúntach ar fáil do chách

Sprioc 9: Bonneagar athléimneach a thógáil, tionsclaíocht uilechuimsitheach agus inbhuanaithe a chur chun cinn agus an nuálaíocht a chothú

Sprioc 10: An éagothroime a laghdú laistigh de gach tír agus idir tíortha an domhain

Sprioc 11: Cathracha agus lonnaíochtaí an daonra a chruthú a bhfuil cuimsitheach, sábháilte, athléimneach agus inbhuanaithe

Sprioc 12: Patrúin inbhuanaithe an tomhaltais agus an táirgthe a chinntiú

Sprioc 13: Gníomhú práinneach d'fhonn dul i ngleic le hathrú na haeráide agus leis na tionchair a thagann as

Sprioc 14: Na haigéin, na farraigí agus na hacmhainní muirí a chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe le haghaidh na forbartha inbhuanaithe

Sprioc 15: Úsáid inbhuanaithe éiceachórais na talún a chosaint, a athchóiriú agus a chur chun cinn, na foraoisí a bhainistiú go hinbhuanaithe, an 

fásachas a chomhrac, díghrádú na talún a stopadh agus a aisiompú agus stad a chur le cailliúint na bithéagsúlachta

Sprioc 16: Sochaithe síochánta agus cuimsitheacha a chur chun cinn don fhorbairt inbhuanaithe, an rochtain ar an gceartas a chur ar fáil do chách agus 

institiúidí éifeachtacha, cuntasacha agus cuimsitheacha a thógáil ar gach leibhéal

Sprioc 17: Modhanna an fhorfheidhmithe a neartú agus an chomhpháirtíocht dhomhanda um an bhforbairt inbhuanaithe a athbheochan
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Cuspóirí Beartas na Croístraitéise

CS 05 Straitéis na Tithíochta
Déanfaimid Straitéis Tithíochta a fhorbairt agus a sheachadadh chun freastal ar riachtanais 
tithíochta ár gcuid pobal, soláthar na tithíochta príobháidí sóisialta agus inacmhainne a chothromú, 
seachadadh éifeachtach na tithíochta a chinntiú agus an sceitheadh cónaithe reatha chomh maith 
le patrúin neamh-inbhuanaithe an taistil a mhaolú.

CS 06 Treoracha an Chomhshaoil
Éileoimid, nuair is cuí, go gcloífidh gach plean agus tionscadal laistigh de Phort Láirge le riachtanais 
na Treorach um Mheasúnú Straitéiseach na Timpeallachta, na Treorach um Ghnáthóga, Chreat-
Treoir an Uisce agus na Treorach maidir le Tuilte.

CS 07 Athghiniúint Uirbeach
Oibreoimid i gcomhar leis na gníomhaireachtaí stáit ar nós an GFTa agus Tionól Réigiúnach an Deiscirt 
chun tionscadail athnuachana ar ardchaighdeáin a sheachadadh ar fud ár lonnaíochtaí uirbeacha 
ar bhealach a thacaíonn leis an dlúthfhás agus le cruthú inbhuanaithe na háite a bhaint amach do 
phobail uirbeacha agus tuaithe araon.

CS 08 Pleanáil an Cheantair Áitiúil
Chun cur le cuspóirí criosú na talamhúsáide agus le cuspóirí beartais eile an Phlean Forbartha seo, 
cuireadh Phleananna Ceantair Áitiúil (PCÁanna) ar fáil do cheantair Chathair Phort Láirge, Dhún 
Garbhán/Bhaile an Rodaigh, Thrá Mhór, Dhún Mhór, Phort Lách, Lios Mór agus Gaeltacht na nDéise 
(lena n-áirítear An Seanphobal).

CS 09 An Todhchaí ar Ísealcharbóin
Trí na Croístraitéisí agus trí Straitéisí na Lonnaíochtaí a chur i bhfeidhm, cuirfimid patrún i bhfeidhm 
maidir leis an talamhúsáid agus le cuspóirí agus gníomhartha an bheartais lena mbaineann a 
éascóidh an t-aistriú cóir go dti pobal ar ísealcharbóin.

CS 10 Gaeltacht na nDéise
Aithnímid tábhacht chultúrtha agus sochtheangeolaíoch Ghaeltacht na nDéise i bPort Láirge agus 
i Réigiún an Deiscirt, agus oibreoimid i gcomhar le hÚdaras na Gaeltachta agus le comhlachtaí eile 
chun inmharthanacht teanga na Gaeltachta a fheabhsú go réamhghníomhach, d’fhonn an tairseach 
67% na hinmharthanachta a bhaint amach ag am éigin agus todhchaí inbhuanaithe a fhorbairt don 
cheantar agus don phobal dá bharr.

CS 11 An Forbairt Dírithe ar an mBonneagar
Rachaimid i dteagmhail le soláthraithe na seirbhísí lena mbaineann chun a chinntiú go bhfuil cur i 
bhfeidhm an Phlean Forbartha ag teacht leis an gCroí-Straitéis.

CS 12 Athnuachan na Tuaithe
Leanfaimid le hathghiniúint na mbailte beaga agus na sráidbhailte ar bhealach i gcomhréir le 
CuNPanna 16, 17 agus 18, go háirithe iad siúd a bhfuil an mharbhántacht, an meath, an tréigean 
agus na folúntais ag baint leo. Trí chláir ar nós “tithe nua sna bailte beage agus sna sráidbhailte”, 
éascóimid rogha níos fearr a chur ar fail do dhaoine teach a thógáil sna suímh seo ar mhaithe na 
hinmharthanacht a chinntiú dóibh mar lárionad idirghníomhaíocht an phobail, na ghníomhaíochta 
agus sheirbhísí na tuaithe.
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Cuspóirí Beartas na Croístraitéise

CS 13 Straitéis na Lonnaíochta
Ar bhealach i gcomhréir le tíopeolaíochtaí na lonnaíochta agus le cuspóirí beartais an SRSE lena mbaineann, 
tacóimid le::
• Forbairt Chathair Phort Láirge mar Phríomhchathair Réigiúnach, Cathair Ollscoile, mar shuíomh 

ar leibhéal idirnáisiúnta agus mar phríomhspreagthóir fás an gheilleagair agus an daonra i 
Réigiún an Deiscirt.

• Forbairt Dhún Garbhán/Baile an Rodaigh mar Phríomhbhaile le tionchar suntasach aige sa 
chomhthéacs fo-réigiúnach agus mar Baile Seirbhíse na Gaeltachta.

• Forbairt na Trá Móire ar bhealach a spreagann múnla níos féinchothabhála na lonnaíochta, 
agus an t-athrú ó ró-spleáchas ar an bhfostaíocht i gCathair Phort Láirge; agus,

• Forbairt ár lonnaíochtaí uirbeacha agus tuaithe chun freastail ar éilimh a gcuid pobal agus an 
líonrú a spreagadh idir na lonnaíochtaí chun athléimneacht an gheilleagair a thógáil agus chun 
soláthar inbhuanaithe na seirbhísí a chuíchóiriú.

agus, ag an am céanna, ordlathas na lonnaíochta á chur le cheile agus á cur i bhfeidhm ar bhealach 
atá i gcomhréir le Creat na hÁit Inbhuanaithe de chuid an SRES.

CS 14 Seachadadh na n-Aiteanna Inbhuanaithe
We will provide a comprehensive set of development management standards which provide clear 
qualitative and quantitative guidance for developments across urban and rural areas of the city and 
county. Development densities, in particular will be appropriate to the built and other contextual 
issues relating to each location, including proximity to public transport facilities/routes, so as to 
avoid a “one size fits all” approach and deliver distinctive placemaking.

CS 15 Straitéis na Tuaithe
Sula ndéanfar athbhreithniú meántéarmach ar an bPlean Forbartha, cuirfimid tús le hullmhú 
Straitéis na Tuaithe chun tacú le pobail tuaithe athrú suntasach a bhaint amach ina gcuid ceantar a 
chinnteoidh inmharthanacht agus beogacht fhadtéarmach an gheilleagair, an phobail agus an tsaoil 
iontu.

CS 16 Bailte agus Sráidhbhailte Tuaithe
Chomh maith le cuspóirí eile an bheartais agus caighdeáin bainistíocht forbartha an Phlean 
Forbartha a chomhlíonadh, beidh ar gach togra forbartha maidir le gach cineál talamhúsáide 
laistigh de bhailte agus de shráidbhailte tuaithe (Aicme 4 agus Aicme 5 i dTábla 2.1) a leithéid seo a 
leanas a léiriú:
• Go bhfuil leibhéal togra forbairt na tithíochta i gcomhréir le líon na n-aonad tithíochta atá 

oiriúnach don aicme/do thíopeolaíocht na lonnaíochta mar atá leagtha amach i gCuid 2.9 agus i 
dTábla 2.2.

• Go dtagann an togra ag le comhthéacs an tsuímh ó thaobh na sainghnéithe, na méide agus an 
dlúis de.

• Go gcuirfidh an togra le taitneamhacht amhairc agus cónaithe na lonnaíochta agus le cáilíocht 
na tógála inti.

• Go seachnaíonn an togra aon sárú ar thalamh atá úsáid nó a bheartaítear á úsáid mar 
thaitneamhacht phoiblí.

• Go bhfuil clár ag gabháil leis an moladh maidir leis an suíomh a fhorbairt i dtéarmaí rochtana ar 
an uisce/ar an bhfuíolluisce poiblí, ar réitigh nuálacha ar an bhfuíolluisce ar nós bogaigh tógtha 
imeasctha agus ar sheirbhísí eile mar aon leis an sprioc-dháta ar a gcríochnófar iad;

• Nach ndhéanfaidh an togra aon dochar d’fhorbairt na talún sa chomharsanacht sa todhchaí 
agus do leathnú na n-áiseanna poiblí ná do thalamhúsáid an phobail ar nós scoileanna; agus
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CS 16 • Gur cheart go mbeadh roghnú an tsuímh bunaithe ar chur chuige seicheamhach i leith na 
forbartha agus ar aon fhorbairt laistigh de chriosanna na dtuilte a sheachaint. Ba chóir go 
mbeadh aon fhorbairt laistigh de chriosanna na tuilte ach amháin le haghaidh úsáidí atá 
oiriúnach don uisce. 

D’fhonn an cháis a sheachaint ina bhféadfadh an fhorbairt chónaithe cheadaithe tograí forbartha eile 
a chosc le linn shaolré an Phlean Forbartha, is féidir linn saolré a chur leis an gcead pleanála a leagann 
síos an obair is gá leis an bhforbairt a aithnítear sa togra a chur i bhfeidhm.



Cathair Phort Láirge & 
MASP

Caibidil 3

Fás Dlúth Inbhuanaithe Turasóireacht Inbhuanaithe Gníomhaíocht ar son na hAeráide

Oidhreacht

Áiteanna agus Pobail Inbhuanaithe

Inrochtaineacht agus Nascacht

Bonneagar

Geilleagar Éagsúil agus Oideachas

Geilleagar na Tuaithe
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Caibidil 3: Cathair Phort Láirge & MASP

3.0 Cathair Phort Láirge: An NPF, RSES agus MASP 
Is príomhshócmhainn d’Éirinn í Cathair Phort Láirge maidir lena suíomh, a cumas chun dul san iomaíocht 
go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus an cumas chun fás agus chun brú a mhaolú ar Bhaile Átha Cliath 
agus ar na contaetha máguaird. Aithníonn an Creat Pleanála Náisiúnta ról agus poitéinseal Phort Láirge 
mar lárionad náisiúnta scála le cur le Baile Átha Cliath bunaithe ar dhaonra agus cruthú post arna thacú 
ag Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt (SETU). Chuir fás spriocdhírithe Phort Láirge, c. Tá 12,000 post 
le tacú agus daonra breise 27,000 – 32,000 faoi 2040, ríthábhachtach don straitéis fáis náisiúnta agus 
réigiúnach a luaitear sa NPF.

Tá na prionsabail atá mar bhonn agus thaca ag forbairt inbhuanaithe Chathair Phort Láirge mar chathair 
mhórscála réigiúnach an oirdheiscirt le gaol eacnamaíoch agus pobail leagtha amach sa NPF. Aithníonn 
an NPF gurb é an príomhdhúshlán do Phort Láirge ná scála a thógáil agus cáilíocht uirbeach a fheabhsú 
trí fhás atá bunaithe ar fhostaíocht. Tá deiseanna ann chun cur le bonn fostaíochta reatha na Cathrach, 
lena n-áirítear na hearnálacha cógaisíochta, teicneolaíocht leighis agus innealtóireachta/déantúsaíochta 
chun cinn, chomh maith le fiontair dhúchasacha atá ag teacht chun cinn agus ag an am céanna feabhas a 
chur ar tharraingteacht siopa-chathair Phort Láirge, ar cháilíocht na beatha agus ar rochtain air. Cuireann 
Port Láirge deiseanna ar fáil freisin mar shuíomh le haghaidh leathnú Ollscoile nua agus feidhmeanna 
tacaíochta i réimsí ar nós seirbhísí airgeadais nó gairmiúla ar mhian leo ceantair uirbeacha níos mó a 
sheachaint. Is ionad turasóireachta atá ag teacht chun cinn é freisin, atá suite ar an mbealach ó Ros Láir go 
Corcaigh agus an Iardheisceart agus mar cheann scríbe do thrácht turais mhara.

Molann an NPF sraith príomhchumasóirí fáis don todhchaí a forbraíodh tuilleadh ina roinnt 
príomhthéamaí agus ina dtreoirphrionsabail agus ina mbeartais atá díorthaithe sa MASP RSES. Áirítear leis 
na cúig phríomhthéama:

• Úsáid Talún agus Iompar Comhtháite chun infheistíocht agus an chathair chomhlárnacha a 
sheachadadh.

• Tithíocht agus Athghiniúint ar fud na cathrach agus a comharsanachtaí éagsúla chun fás dlúth, 
bunaithe ar bhonneagar a bhaint amach.

• Fostaíocht agus Fiontraíocht chun athrú bunathraithe a bhaint amach.

Cuspóirí Straitéiseacha

Pleanáil agus seachadadh don todhchaí do Chathair Phort Láirge mar a shamhlaítear sa NPF, PLUTS Phort Láirge 
agus MASP Chathair Phort Láirge (RSES) áit a bhfuil Port Láirge ag comhlíonadh a ról mar Chathair Réigiúnach agus 
mar bhaile d’Ollscoil Theicneolaíoch an Oirdheiscirt.

Mar bhall ceannais den chomhlacht forfheidhmithe MASP, i gcomhar le Comhthionól Réigiúnach an Deiscirt, 
Comhairle Contae Chill Chainnigh, an Stáit agus gníomhaireachtaí/geallsealbhóirí eile, cuirfimid i bhfeidhm 
tosaíochtaí agus cuspóirí MASP Phort Láirge chun tacú leis an mais chriticiúil atá ag teastáil do Chathair Phort 
Láirge a fheidhmiú mar chathair réigiúnach scála chun tacú le réigiún níos leithne an Oirdheiscirt.

Aithneoimid tosaíochtaí infheistíochta chun samhail na cathrach comhlárnacha a sheachadadh atá bunaithe ar 
phrionsabal na forbartha atá dírithe ar iompar agus bonneagair.
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• Timpeallacht Nádúrtha chun tacú le riachtanais áineasa an daonra atá ag méadú agus ag an am 
céanna ag cosaint agus ag feabhsú na bithéagsúlachta; agus,

• Bonneagar Sóisialta ar chaighdeán chun tacú le pobail agus an chathair agus an contae foghlama agus 
an fhorbairt shóisialta agus eacnamaíoch a bhaineann leis a chur chun cinn.

Chun éifeacht a thabhairt do théamaí treorach an NPF a chuirfidh ar chumas Chathair Phort Láirge a ról 
réigiúnach agus náisiúnta a chomhlíonadh, tá na Príomh-Chumasóirí Fáis don Todhchaí do Chathair Phort 
Láirge agus MASP leagtha amach sa NPF & RSES: 

• Tionscadal athghiniúna SDZ na gCéanna Thuaidh a sheachadadh lena n-áirítear droichead nua iompair 
do choisithe/poiblí thar An tSiúire.

• Deiseanna inlíonta agus athghiniúna a aithint chun forbairt tithíochta agus fostaíochta a threisiú ar fud 
lár na cathrach agus i gceantair bhruachbhailteacha laistigh.

• Deiseanna feabhsaithe a chumasú do phobail reatha de réir mar a tharlaíonn forbairt agus éagsúlú, go 
háirithe trí thacaíocht fostaíochta, foghlama agus oideachais.

• Forbairt inbhuanaithe limistéar úrnua nua do thithíocht a chur chun cinn agus forbairt a dhéanamh ar 
iompar poiblí tacaíochta agus bonneagair.

• Tionscnaimh an fhearainn phoiblí agus thaitneamhachta uirbeacha, dírithe ar shráideanna agus 
spásanna poiblí, go háirithe i lár na cathrach agus i lárcheantar uirbeach chun tacú le diansaothrú 
uirbeach.

• Forbairt agus leathnú an SETU mar chuid den Ollscoil Teicneolaíochta Ilchampais níos leithne agus 
comhtháthú leis an gCathair agus leis an réigiún.

• Líonraí iompair phoiblí agus rotharbhealaí straitéiseacha a sholáthar ar fud na Cathrach.

• Síneadh ar Ghlasbhealach Phort Láirge chun an SETU a nascadh le Lár na Cathrach.

• Nascacht réigiúnach feabhsaithe trí mheán-amanna turais feabhsaithe ar bhóithre go Corcaigh, 
Luimneach agus calafoirt laistigh den réigiún.

• A chinntiú go bhfreastalaítear ar sholáthar uisce agus ar riachtanais fuíolluisce trí thionscadail 
náisiúnta nua chun soláthar uisce Phort Láirge a fheabhsú agus cumas cóireála fuíolluisce a mhéadú.

• Inbhuanaitheacht a fheabhsú i dtéarmaí fuinnimh, bainistíocht dramhaíola agus éifeachtúlacht 
acmhainní agus uisce, lena n-áirítear téamh ceantair agus caomhnú uisce.
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Fíor 3.1 MASP Phort Láirge (Foinse RSES)

Tabharfaidh an Plean Forbartha agus an croístraitéis tacaíocht trí chuspóirí beartais ábhartha chun 
seachadadh na bpríomhchumasóirí fáis agus an t-athrú bunathraithe a theastaíonn ar fud Chathair 
Phort Láirge mar a shamhlaítear sa NPF, RSES agus MASP a chumasú. Cuirfimid an NPF, RSES agus MASP 
i bhfeidhm trí straitéisí agus cuspóirí beartais an Phlean Forbartha thar an tréimhse go dtí 2028 agus 
saothróimid infheistíocht shonrach tionscadail tríd an bPlean Forbartha Náisiúnta, an Ciste Forbartha um 
Athghiniúint Uirbeach agus meicníochtaí maoinithe eile atá ar fáil. 

3.1 Úsáid Talún agus Iompar Comhtháite PLUTS & WMATS
Tá coincheap na húsáide talún comhtháite agus na pleanála iompair don chathair leagtha amach i 
Straitéis Pleanála Úsáide Talún agus Iompair Phort Láirge (PLUTS) 2004 – 2020 (Fíor 3.2). Tá bonneagar 
tábhachtach seachadta ar nós an M9 idir Port Láirge agus Baile Átha Cliath agus Crosaire an Droichid, an 
N25 feabhsaithe agus bóthar rochtana an Chalafoirt Náisiúnta (N29) a theastaíonn chun tacú leis an gcás 
daonra agus straitéis fáis PLUTS1.

Mar sin féin, tá príomhghné an PLUTS lena n-áirítear méadú ar an daonra agus seachadadh “comhlárnach 
samhail cathrach” nach bhfuil dul chun cinn suntasach déanta.

1 Áiríodh leis an gcás fáis a shamhlaigh PLUTS fás daonra de 30,000 agus 12,800 post breise.
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Fíor 3.2 Cathair Chomhlárnacha (Foinse PLUTS)

Chun fócas nua a sholáthar chun an tsamhail chomhlárnach agus na spriocanna daonra a sheachadadh, 
tá treoirphrionsabail PLUTS Phort Láirge ionchorpraithe ag an RSES agus ag MASP Phort Láirge agus ina 
leith seo baineann Cuid 6 de MASP agus Cuspóirí Beartais 5, 6 agus 7 le húsáid talún comhtháite agus 
iompar, soghluaisteacht inbhuanaithe agus nascacht réigiúnach mar aon leis an mbonneagar iompair 
a theastaíonn chun an chathair chomhlárnacha scála a sheachadadh laistigh de chomhthéacs astuithe 
laghdaithe agus aistriú cóir chuig sochaí ísealcharbóin. Áirítear le bonneagar ardcháilíochta:

• Athlonnú an Stáisiún Traenach atá suite ar na Céanna Thuaidh le rochtain níos dírí ar lár na cathrach.

• Nascacht feabhsaithe idir lár na cathrach agus na Céanna Thuaidh agus ceantar níos leithne Phort an 
Chalaidh lena n-áirítear soláthar droichead do choisithe/iompar poiblí.

• Crosaire breise le hais an tsrutha a sholáthar chun nasc a sholáthar do bhruach theas na Siúire i 
gcóngaracht Pháirc May nó Ard Caoin, a fhreastalódh ar nascacht níos fearr a chruthú idir tailte ó 
thuaidh agus ó dheas den tSiúir, chun rochtain ar Ospidéal na hOllscoile a fheabhsú. Phort Láirge agus 
brú tráchta a mhaolú ar Rice Bridge;

• Nascbhóthar nua ó Bhóthar na Mainistreach go Belmont chun nascacht inbhuanaithe a fheabhsú.

• Nascacht réigiúnach ar an N24, N25 a fheabhsú, bonneagar agus seirbhísí iarnróid feabhsaithe agus 
naisc straitéiseacha le Europort Ros Láir.

• Forbairt a dhéanamh ar chóras cuimsitheach Iompair Phoiblí an Cheantair Uirbigh (líonra busanna) 
lena n-áirítear bealaí ó Lár na Cathrach go SETU, Ospidéal Ollscoile Phort Láirge, Calafort Phort Láirge 
ag Belview agus ó bhailte in aice láimhe lena n-áirítear Trá Mhór.

• Roghanna taistil inbhuanaithe a fhorbairt chun tacú le agus éascú a dhéanamh ar rochtain fheabh-
saithe ar Lár na Cathrach, ón gceantar uirbeach níos leithne, ó thuaidh agus ó dheas den abhainn trí 
shiúl, rothaíocht agus iompar poiblí lena n-áirítear soláthar d’áiseanna Páirceála agus Taistil in éin-
eacht leis an mBealach Glas, lánaí rothaíochta breise;
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• Seirbhísí bus tapa, rialta agus áisiúil sa Chathair.

• Forbairt bealaí nua taistil inbhuanaithe lena n-áirítear féarbhealaí & gormbhealaí.

• Cathair níos Insiúlta a fhorbairt.

• Tacaíocht a thabhairt do bhearta maolaithe tráchta chun an Ceantar Uirbeach a dhéanamh ar nós 
sráideanna roinnte agus timpeallachtaí atá oiriúnach do choisithe le cosáin níos leithne, bealaí siúil a 
aithint le comharthaí feabhsaithe, cruthú áiteanna agus spásanna le bualadh le chéile agus le scíth a 
ligean, plandáil crann sráide.

• Bearta bainistíochta éilimh chun aistriú módúil chuig bus agus iarnród a spreagadh do cho-maitéirí 
isteach sa chathair ó na bailte máguaird; agus,

• Straitéis Iompair Cheantar Uirbeach Phort Láirge a ullmhú, mar aon le Measúnachtaí Iompair 
Ceantarbhunaithe.

D'fhorbair an Ghníomhaireacht Náisiúnta Iompair (NTA), i gcomhar le Comhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge agus Comhairle Contae Chill Chainnigh Straitéis Iompair Chathrach Phort Láirge (WMATS). 
Chuir WMATS an Plean Forbartha ar an eolas maidir le húsáid talún níos leithne agus pleanáil iompair 
agus bearta bainistíochta éilimh don Chathair thar shaolré an NPF agus is féidir athbhreithniú a dhéanamh 
ar PLUTS freisin nuair a ghlactar le WMATS.

3.2 Croístraitéis Fhorlíontach Chathair Phort Láirge 
Tá an Croí-Straitéis atá mar bhonn agus thaca ag an bPlean Forbartha aonadach leagtha amach i gCaibidil 
2, Cuid 1 d’Imleabhar 1 den Phlean. Aithníonn an croístraitéis forlíontach seo a leanas na spriocanna 
daonra a bhaineann leis an MASP (Tábla 3.1), na láithreacha straitéiseacha cónaithe i gCathair Phort Láirge 
(Fíor 3.2) agus na suíomhanna athghiniúna féideartha (Tábla 3.2) a d’fhéadfaí a fhorbairt le linn shaolré an 
Phlean Forbartha.

Aithnítear sa chroístraitéis fhorlíontach, cé go bhfuil an daonra iomlán do limistéar iomlán an MASP (lena 
n-áirítear ceantair uirbeacha agus tuaithe i gContae Chill Chainnigh) comhsheasmhach leis an RSES, tá 
bogadh i dtreo an chathair chomhlárnacha a bhaint amach ag luas níos mó ná mar a shamhlaítear san 
RSES. towards achieving the concentric city at a pace greater than that envisaged in the RSES.

Tábla 3.1 Spriocanna Daonra Chathair Phort Láirge agus MASP

2016 2026 2028 2031

Contae Phort Láirge 116,162 135,000 137,630 144,000 

Limistéar an Mheitreo Iomlán (Cill 
Chainnigh san áireamh)

59,854 74,464 77,386 81,769 

Cathair & Bruachbhailte Phort Láirge 48,216 60,716 62,382 66,966 

Port Láirge Tuaithe 3,399 3,819 3,903 4,029 

Contae Phort Láirge 51,615 64,535 66,258 70,995 

Cathair & Bruachbhailte Phort Láirge 53,504 67,324 70,088 74,234 
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Aithníonn an RSES go mbeidh gá le riachtanais tithíochta a aithint trí straitéisí tithíochta agus sainaithint 
agus tosaíocht a thabhairt do láithreacha tithíochta straitéiseacha chun cóiríocht chónaithe imleor a 
sholáthar do riachtanais tithíochta agus méideanna éagsúla teaghlach. Sainaithníodh na tailte seo a leanas 
san RSES chun críocha athléimneacht a thógáil ar fud ár gcomharsanachtaí atá ann cheana agus atá ag 
teacht chun cinn:

• Comharsanacht Iardheisceart na Cathrach: Cill Barra (suíomh LIHAF) a chruthóidh poitéinseal do 450 
aonad tithíochta nua faoi 2021.

• Comharsanacht Iarthuaisceart na Cathrach: Carraig Phiarais (suíomh LIHAF) le poitéinseal do 200 
aonad tithí-ochta nua faoi 2021.

• Forbairt tailte criosaithe d'fhorbairt chónaithe i Phort an Chalaidh do thart ar 850 aonad.

Maidir le limistéir úrnua dá leithéid atá suite laistigh den achar tógtha na cathrach, cuirfimid chun cinn 
agus tacóimid le comhdhlúthú in dhá phríomhchomharsanacht i.e. Comharsanacht Iardheisceart na 
Cathrach (Ollscoil/An Baile Beag/Cill Barra/An Leacain), agus Comharsanacht Iarthuaisceart na Cathrach 
(Carraig Phiarais go dtí 2028 agus cuirfear plean ceantair áitiúil i bhfeidhm do Grace Dieu roimh an gcéad 
timthriall eile den Phlean Forbartha). Comhoibreoimid go dlúth le Comhairle Contae Chill Chainnigh 
chun forbairt na dtailte i mBruach an Chalaidh a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an RSES. Beifear in 
ann an Chathair Thiar Theas a fhorbairt thar na haonaid tithíochta ionchasacha a shamhlaítear san 
RSES go dtí 2021 thar thréimhse an Phlean Forbartha i bhfianaise mhéid an bhonneagair seirbhíse 
nua chun fás a éascú, is dócha go gcuirfidh Cathair Thiar Thuaidh roinnt scóip ar fáil chun aonaid 
tithíochta a sheachadadh thar an 200 aonad a shamhlaítear san RSES agus tarlóidh sé seo feadh Bhóthar 
Charraig Phiarais, dírithe ar an méid atá aitheanta go dtí seo i bPleananna Forbartha Cathrach mar 
Chomharsanacht a hAon.

Leanfar le seachadadh tailte athghiniúna mar a shainaithnítear sa RSES agus suíomhanna athghiniúna eile 
atá leagtha amach anseo thíos don mhargadh tithíochta thar shaolré an Phlean Forbartha trí bhainistíocht 
talún gníomhach agus trí chomhoibriú le gníomhaireachtaí stáit mar an LDA agus úinéirí talún. I dtéarmaí 
na Croí-Straitéise ní mór a aithint, áfach, go mbeidh sé deacair sceideal nó fráma ama a sholáthar maidir 
le cathain a bhainfear forbairt na n-aonad cónaithe i bhfianaise úinéireacht na talún, scála, suíomh agus 
comhthéacs seirbhíse na láithreán seo. Tá an poitéinseal ag na tailte athghiniúna freisin cóiríocht bhreise 
a sholáthar le haghaidh úsáidí tráchtála agus fostaíochta, go háirithe iad siúd atá lonnaithe i limistéir 
tithíochta den chuid is mó agus mar sin ba cheart caitheamh leis na figiúirí toraidh tithíochta ionchasacha 
mar tháscacha amháin.

Chun tacú go hiomlán le forálacha na dTreoirlínte um Fhorbairt Uirbeach agus Airde Foirgníochta 
d’Údaráis Phleanála (2018), tá cur chuige réamhghníomhach agus solúbtha glactha ag an bPlean Forbartha 
chun dlúthfhás uirbeach athghiniúnach a chinntiú trí mheascán d’éascú dlúis mhéadaithe agus airde 
foirgneamh, agus a bheith aireach freisin ar cháilíocht na forbartha agus ar thaitneamhachtaí agus gnéithe 
comhshaoil a chothromú. Sa chás go bhfuil acmhainn athghiniúna shubstaintiúil ar fáil ar aon láithreán 
amháin beidh sé tábhachtach a chinntiú freisin go ndéantar machnamh ar sholáthar meascán cuí d’úsáidí 
cónaithe, tráchtála agus fostaíochta, go háirithe nuair is féidir le seicheamhú blocsheachadta an cineál seo 
d'athghiniúint uirbeach cothrom agus athléimneach a thacaíonn le pobail uirbeacha a éascú.

Áirítear i dTábla 3.2 láithreáin athghiniúna ionchasacha agus sainaithnítear freisin na suíomhanna 
ábhartha a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach d’fhoirgnimh ar dhlús níos airde agus d’fhoirgnimh níos airde 
bunaithe ar na critéir seo a leanas:

a) Soláthairtí WMATS agus cóngaracht do bhonneagar suntasach iompair phoiblí agus/nó gineadóirí 
turas.

b) Méid agus suíomh an tsuímh i gcoibhneas le lár na cathrach/comharsanachta/lár an cheantair.
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c) Cóngaracht agus treoshuíomh an láithreáin bheartaithe maidir le húsáidí talún sa chomharsanacht 
agus nádúr na húsáide sa chomharsanacht; agus,

d) Acmhainn chun taitneamhacht agus cruthú áite a fheabhsú ag aon láthair.

Tábla 3. 2 Láithreán Athghiniúna Féideartha Chathair Phort Láirge

Uimh 
Tag

Suíomh an tSuímh
Achar an 
tSuímh 
(Ha)

Saincheisteanna le tabhairt faoi deara
Foirgnimh Níos 
Airde/ Dlús Níos 
Airde Féideartha2

OPS01 Saint Joseph's House Manor Hill 2.46 n/a

OPS02 Suíomh Shráid an Mhalartáin 0.18 n/a

OPS03 Cnoc San Tomás 0.21 n/a

OPS04 Lána Sheinicín 0.48 Tiomsú ar láithreán 

OPS05 SDZ na gCéanna Thuaidh 11.72 Bonneagar cumasúcháin a sholáthar 

OPS06
Iar-shuíomh Waterford Stanley, Carraig na 
bhFraochán

5.05 n/a

OPS07 Coláiste Eoin, An Baois 5.21
Crainn lena mbaineann luach taitneamhachta a 
choinneáil agus struchtúir chosanta a athúsáid

OPS08 Naomh Otteran, Cnoc Eoin 15.61 Struchtúir chosanta a athúsáid

OPS09 Iar-shuíomh Brooks, Bóthar an Bhaile Nua 1.53 Tiomsú ar láithreán

OPS10
Baile an Ghleanna (Power Seeds a bhí ann 
roimhe) Bóthar Dhún Mór

0.89 n/a

OPS11 Chill Bharra 8.31 Tiomsú ar láithreán agus soláthar rochtana nua

OPS12 Iar-shuíomh Waterford Crystal 14.96
Cóiríocht do mhic léinn, úsáidí measctha tráchtála / 
oideachais

OPS13
Láithreán Oibreacha Gáis/Páirc Ghnó Bhaile 
Sheáin 

2.89 n/a

OPS14 Bóthar an Duga 1.85 Úsáid reatha a dhíláithriú

OPS15
Talamh tionsclaíoch ag Bóthar an Chlaí Bhuí/
Bóthar Uí Chatháin/Bóithre an Sciobairín

8.15 Glanadh suímh agus díláithriú úsáid reatha

OPS16 Coimpléasc tionsclaíoch Tycor 1.63 Úsáidí talún atá ann cheana a dhíláithriú

OPS17 Iar-Óstán Ard Ri 7.75 Rochtain agus topagrafaíocht

OPS18 Tesco Ard Caoin 1.28 Páirceáil dhóthanach a choinneáil

OPS19 Céanna Theas 2.62 Creat dearaidh a ullmhú

OPS20 Scabhat Ghairdín an Tobair 0.09 Tiomsú ar láithreán

OPS21 Sráid Bolton 0.72 n/a

OPS22 Iar-Champas Spóirt Waterford Crystal 9.88 n/a

OPS23 Baile Liam/ Cuarbhóthar Lasmuigh 13.12 n/a

OPS24 Ionad Comharsanachta Carraig Phiarais 7.29 n/a

OPS25 Ionad Ceantair Bóthar Thrá Mhór 1.32 Páirceáil dhóthanach a choinneáil

OPS26 O'Bryne's garage, An Gleann 0.10 n/a

OPS27 Sráid Mhichíl 1.42 n/a

OPS28 Baile Bhricín 0.75 Tiomsú ar láithreán

OPS29 Ionad Siopadóireachta Lios Dúgáin 0.82 n/a

OPS30 An Gleann 0.19 Tiomsú ar láithreán

2 Sainaithnítear suíomhanna a bhfuil an poitéinseal acu freastal ar fhoirgnimh níos airde (Os cionn 4 urlár ar airde) agus dlúis níos airde le 

buaicphointe glas.
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Cé go n-aithnítear sa chroístraitéis forlíontach an chreatlach do léiriú spásúlachta nua Phort Láirge ag 
bogadh i dtreo cathrach comhlárnacha, beidh luas agus seicheamh foirm na forbartha seo ag brath 
ar líon suntasach saincheisteanna, go háirithe úinéireacht talún agus scaoileadh tailte chuig margadh. 
Comhoibreoimid go dlúth le húinéirí talún agus le forbróirí chun cuspóirí na croístraitéise a bhaint 
amach, ar bhealach a chuireann an straitéis um chruthú áite agus straitéis tithíochta an Phlean Forbartha 
i bhfeidhm, agus a thacaíonn le ról Chathair Phort Láirge mar shuíomh idirnáisiúnta scála, agus a 
príomhthiománaí fáis eacnamaíoch agus daonra i Réigiún an Deiscirt.

Settlement Heirarchy

1 - City Metro Area

2 - Key Town

3A - Large Urban Town

3B - Urban Town

4A - Rural Towns

4B - Rural Villages

5 - Rural Nodes

Hospital

Education

Port of 
Waterford

Waterford
Airport

Regional Connectivity

Shipping Lane

Railway

Green/Active Connectivity

Retail Core

Rural Economic Cluster

Strategic Economic Growth Area

North Quays SDZ

Strategic Housing Areas

Strategic Open Spaces

Strategic Open Space Link

Waterford MASP

WCCC Boundary

Waterford City & County Council 
Development Plan 2022 - 2028

Waterford City Core Strategy 

Legend:

Fíor 3.3 Léarscáil Croí-Straitéise Chathair Phort Láirge
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3.3 An Straitéis Chomharsanachta
Gné riachtanach de straitéis forbartha inbhuanaithe mar atá leagtha amach sa PLUTS, NPF agus RSES is ea 
an fhorbairt de dhlúthchathair, arb iad is sainairíonna é comhdhlúthú na gcomharsanachtaí atá ann cheana 
féin agus bunú comharsanachtaí nua. Aithníonn agus treisíonn an straitéis comharsanachta lár na cathrach 
mar chroílár na cathrach; áit oibre, siopadóireachta, seirbhísí, fóillíochta agus maireachtála, tacaithe ag sraith 
comharsanachtaí atá dírithe ar ionaid chomharsanachta. Aithníonn na Treoirlínte d’Údaráis Phleanála ar Fhorbairt 
Chónaithe Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeacha, DoEHLG, 2009 critéir maidir le pleanáil do chomharsanachtaí 
inbhuanaithe faoi cheithre phríomhthéama: soláthar saoráidí pobail, úsáid éifeachtach acmhainní, 
saincheisteanna taitneamhachta/cáilíochta beatha agus caomhnú an timpeallacht tógtha agus nádúrtha. Déantar 
iad seo a fhorbairt tuilleadh i Mír 6 den NPF, Cuid 3 agus Aguisín 3 den RSES agus Caibidil 7 agus 8 den Phlean 
Forbartha seo.

Chun pobail bhríomhara a theacht chun cinn agus comharsanachtaí á bhforbairt ní mór do dhaoine líonraí 
sóisialta a nascadh agus a fhorbairt, ag cruthú nasc leis an áit ina gcónaíonn siad. Mar sin, is é an dúshlán atá ann 
comharsanachtaí sláintiúla, bríomhara, inbhuanaithe a sholáthar trí shaoráidí comharsanachta sóisialta agus 
cultúrtha a sholáthar in éineacht le bonneagar eacnamaíoch agus tráchtála.

MASP Rural

MASP Rural

MASP Rural

The Sacred Heart
/ Ballytruckle /

Kilcohen / Williamstown

City South West
Neighbourhood

City North West
Neighbourhood Ferrybank

City Centre
Larchville /
Lisduggan /
Lismore Park

Dunmore Road
/ Knockboy
/ Blenheim

Dunmore Road /
Farronshoneen

/ Ballinakill

© Ordnance Survey Ireland, © Ordnance Survey Ireland 2017

Waterford City Neighbourhoods

Includes Ordnance Survey Ireland data reproduced under OSi License number 2014/18/CCMA/WaterfordCity&CountyCouncil. Unauthorised reproduction infringes Ordnance Survey Ireland and Government of
Ireland copyright. © Ordnance Survey Ireland, 2014

Note: To view all relevant maps for the Waterford City and County Development Plan
please visit https://www.waterfordcouncil.ie/media/plans_strategies/development-plan/

Fíor 3.4 Comharsanachtaí Chathair Phort Láirge
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Tá fócas na straitéise comharsanachta ar fhorbairt a dhíriú timpeall ar ionaid chomharsanachta, ag soláthar 
seirbhísí agus saoráidí pobail breise agus, sna ceantair atá forbartha cheana féin, athghiniúint áitiúil agus 
iarfheistiú conairí taitneamhachta agus soghluaisteachta inbhuanaithe. Tá meascán úsáidí in ionaid 
chomharsanachta lena n-áirítear tithíocht, miondíol, fostaíocht, oideachas agus seirbhísí pobail. Ba cheart go 
mbeadh gach ionad comharsanachta nasctha leis na ceantair chónaithe máguaird trí chóras rotharbhealaí, cosáin 
agus gréasán bóithre atá ordlathach agus comhtháite. Ba cheart na hionaid chomharsanachta a nascadh le Lár 
na Cathrach, agus le hionaid chomharsanachta eile, trí iompar poiblí a fheabhsú agus a fhorbairt faoi threoir 
WMATS agus bearta bainistithe éilimh a bhaineann leis.

Is gá a chinntiú go ndéantar cáilíochtaí éagsúla na gceantar forbartha comharsanachta a chosaint agus a 
fheabhsú agus go ndéantar na hionaid tráchtála comharsanachta/ceantair a fhreastalaíonn ar na ceantair seo a 
threisiú agus a neartú de réir mar is gá.

Tá an Struchtúr Comharsanachta comhdhéanta de na sé chomharsanacht seo a leanas, a bhfuil a 
dteorainneacha neamhshainithe agus forluiteacha:

• Comharsanacht Iarthuaisceart na Cathrach lena n-áirítear Carraig Phiarais agus Gracedieu

• Comharsanacht Iardheisceart na Cathrach lena n-áirítear Cill Barra, An Baile Beag agus SETU

• An Croí Naofa – Baile Throcail/ Cill Chuacháin

• Bóthar Dhún Mór – An Cnoc Buí / Blenheim & Farronshoneen / Baile na Cille

• Larchville / Lios Dúgáin / Lios Mór

• Port an Chalaidh

Aithnítear freisin go bhfuil ceantair eile laistigh den Chathair a bhfuil féiniúlachtaí ar leith acu a 
fheidhmíonn mar chomharsanachtaí, seachas an coincheap pleanála, brí an téarma. I measc na samplaí 
bheadh Baile Bhricín agus ceantar an “bhaile uachtair”, lár na cathrach, an Baile Nua agus Poleberry. Tá 
a leithéid de cheantair mar chuid d’fhabraic agus de shaintréithe na cathrach faoi láthair agus beidh ar 
fhorbairt inlíonta sna ceantair seo cloí go ginearálta le tréithe riachtanacha an cheantair. Ina theannta 
sin, lorgóimid deiseanna chun seirbhísí pobail, taitneamhachtaí agus áiseanna breise cuí a sholáthar ina 
leithéid de cheantair. 

3.3.1 Comharsanacht Iarthuaisceart na Cathrach lena n-áirítear Carraig 
Phiarais agus Gracedieu
Ullmhaíodh Plean Gníomhaíochta Chomhairle Cathrach Phort Láirge do Bhruachbhailte an Iarthuaiscirt 
i 1999 agus rinne sé foráil do bhunú céimnithe dhá chomharsanacht nua ar leith, Comharsanacht a 
hAon, Carraig Phiarais agus Comharsanacht a Dó, Gracedieu, gach ceann acu le raon áiseanna ina lár le 
ceantair chónaithe laistigh d’achar siúil éasca. In 2005 rinneadh athbhreithniú ar ghnéithe den Phlean 
Gníomhaíochta. Bunaithe ar shuíomh, topagrafaíocht agus infhaighteacht seirbhíse samhlaíodh go 
dtiocfadh forbairt ar Charraig Phiarais sula mbeadh Gracedieu ar fáil le haghaidh forbartha agus go 
mbeadh sé mar lárionad agus mar fhócas do Bhruachbhailte an Iarthuaiscirt, le comharsanacht níos 
mó lena n-áirítear ionad siopadóireachta áitiúil, scoileanna, pobail agus áiseanna caitheamh aimsire. 
D’fhéadfadh Gracedieu forbairt ansin tar éis mais chriticiúil na forbartha inbhuanaithe a bhaint amach i 
gCarraig Phiarais agus de réir creatphlean mionsonraithe a bhí le hullmhú sula n-osclófar Gracedieu le 
haghaidh forbartha.
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I bhfianaise na himeachta ama ó rinneadh an Plean Gníomhaíochta Limistéir ar dtús, an méid tailte 
neamhfhorbartha atá fágtha i gComharsanacht a hAon, an t-infrastruchtúr a theastaíonn agus na straitéisí 
leathana iompair agus bonneagair atá le hullmhú tar éis an Plean Forbartha a dhéanamh, tá sé beartaithe 
measúnú straitéiseach mionsonraithe a dhéanamh ar na deiseanna agus na srianta a bhaineann le 
Comharsanacht a hAon a chríochnú agus Comharsanacht a Dó a fhorbairt, agus Plean Ceantair Áitiúil a 
ullmhú chun cur chuige reachtúil a éascú i leith na mionriachtanais phleanála don cheantar. Mar sin beidh 
forbairt Chomharsanacht a Dó roimh ullmhú an LAP agus soláthar bonneagair ríthábhachtach míchuí. 
Léirítear é seo níos mó sna cuspóirí criosaithe talamhúsáide don cheantar.

Cuspóirí Beartais Chomharsanachta Iarthuaisceart na Cathrach

W Cathair 
01

Le linn shaolré an Phlean Forbartha ullmhóimid creatphlean straitéiseach, measúnú iompair 
ceantarbhunaithe agus Plean Ceantair Áitiúil chun treoir a thabhairt d’fhorbairt inbhuanaithe 
Chomharsanacht a Dó ag Gracedieu sula scaoiltear talamh sa limistéar seo le haghaidh forbartha.

W Cathair 
02

Agus tograí forbartha á mbreithniú sna ceantair neamhfhorbartha atá fágtha i gComharsanacht 
a hAon, cinnteoimid go dtabharfar aird iomlán ar roghanna a choinneáil chun rochtain a fháil ar 
Chomharsanacht a Dó.

W Cathair 
03

De réir mar a thagann deiseanna chun cinn, cinnteoimid go bhforbrófar naisc shoghluaisteachta 
tréscaoilteachta idir na Scoileanna/Leabharlann Phoiblí agus Síneadh Thuaisceart an IDA.

W Cathair 
04

Cuirfimid moilliú tráchta ar fáil feadh Bhóthar Charraig Phiarais chun cabhrú le braistint áite 
feabhsaithe a chruthú idir na Scoileanna/Leabharlann Phoiblí agus an t-ionad comharsanachta agus 
chun sábháilteacht an bhóthair a fheabhsú do mhodhanna taistil gníomhaí.
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3.3.2 Comharsanacht Iardheisceart na Cathrach lena n-áirítear Cill Barra, An 
Baile Beag agus SETU
Aithníodh an chomharsanacht seo mar chomharsanacht straitéiseach le poitéinseal fáis, suite in aice 
le SETU, an I.D.A. Eastát Tionsclaíochta, an tIonad Spóirt Réigiúnach, Páirc Dúlra Phort Láirge agus an 
Cuarbhóthar Lasmuigh. Leanadh le fairsingiú cónaithe go pointe le linn an choir chun donais eacnamaíoch 
le déanaí agus tá méadú seasta tagtha air le blianta beaga anuas timpeall Choill an tSionnaigh, Carriginard 
agus feadh an bhóthair nua-fhorbartha LIHAF. Níos tábhachtaí fós tá forbairt an bhóthair seo agus an 
bonneagar seirbhíse gaolmhar tar éis deireadh a chur le srianta infrastruchtúir ar fhorbairt na dtailte i gCill 
Barra do thréimhse an Phlean Forbartha seo.

Tá dréachtchreat dearaidh forbartha ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge do Chomharsanacht 
Iardheisceart na Cathrach. Tá cuid de na gnéithe spásúla de seo leagtha amach i bhFíor 3.4 mar aon le 
leagan amach tosaíochta comharsanachta agus Máistirphlean do thailte atá inrochtana anois tríd an 
mbóthar nua LIHAF. Tá tuilleadh sonraí faoin gcreat dearaidh le fáil in Aguisín 6. Tá sé i gceist go mbeidh 
Cill Barra mar fhócas ag an gcéad chomharsanacht eile sa chathair a bheidh á threorú níos mó ag WMATS, 
measúnú iompair bunaithe ar cheantar ina dhiaidh sin agus pleanáil ceantair áitiúil.

Tá an ceantar in aice le Páirc Chill Barra, Páirc Dúlra Phort Láirge agus Bóthar na Trá Móire ar an taobh thoir 
ach níl rochtain dhíreach ar Pháirc Chill Bharra agus ar an bPáirc Dúlra ar fáil ón gcomharsanacht faoi láthair. 
Deiseanna breise chun Páirc Chill Bharra a tharraingt go héifeachtach isteach i bhforbairt spáis oscailte 
phoiblí bhreise i gCill Barra agus feadh Bhóthar Chorcaí agus é seo a nascadh níos mó leis an ngréasán 
gníomhach iompair níos leithne de rotharbhealaí agus cosáin le naisc leis an gcuarbhóthar lasmuigh.

Cruthaíonn campas Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt agus iarshuíomh Waterford Crystal teorainn 
thiar na comharsanachta feadh Bhóthar Chorcaí. Tacóidh forbairt na coda seo de chomharsanacht na 
cathrach le haghaidh forbairt oideachais/fiontar agus coimhdeach agus cuspóirí an SETU le cuspóirí 
beartais straitéiseacha an RSES agus MASP.

Tá deis ann an nascbhóthar idir Tesco agus an t-ionad comharsanachta atá ann a fhorbairt mar fhócas 
nua don ionad comharsanachta a chuimseoidh forbairt tithíochta, oideachais, pobail agus tráchtála.
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3.3.3 The Sacred Heart/ Baile Throcail/ Cill Chuacháin/ Baile Liam
Tá borradh faoi fhorbairt cónaithe i gcomharsanacht Bhaile Throcail/Cill Chuacháin le blianta beaga 
anuas in ainneoin an choir chun donais eacnamaíoch a dhírigh go príomha ar na tailte ó dheas 
den chomharsanacht, in aice leis an gcuarbhóthar lasmuigh. Aithnítear cuid mhór den talamh 
neamhfhorbartha atá fágtha sa chomharsanacht sa Phlean Forbartha mar thailte Chéim 1, ar tailte iad 
atá seirbhísithe nó atá inseirbhísithe go héasca mar gheall ar shíneadh an phríomhchórais draenála le 
tailte a sheirbhísiú idir Seanbhóthar na Trá Móire agus Bóthar an Aerfoirt. 

Fíor 3. 5 Máistirphlean Tithíochta Iardheisceart na Cathrach
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Cuspóirí Beartais Chomharsanachta Iardheisceart na Cathrach

W Cathair 
05

Déanfaimid tuilleadh forbartha ar na príomhchoincheapa atá leagtha amach sa chreat dearaidh 
(Aguisín 6) do Chomharsanacht Iardheisceart na Cathrach mar chuid de phróiseas pleanála 
ceantair áitiúil le linn shaolré an Phlean Forbartha. Idir an dá linn, ba cheart go dtabharfadh tograí 
forbartha aird chuí ar straitéisí agus ar chuspóirí an chreata dearaidh.

Cuspóirí Beartais Chomharsanachta Iardheisceart na Cathrach

W Cathair 
06

Éileoidh muid go gcloífidh gach forbairt nua i gceantar Chill Barra leis an leagan amach bloc 
cónaithe atá leagtha amach sa chreat dearaidh agus Aguisín 6 den Phlean Forbartha agus aird á 
tabhairt ar chuspóirí polasaí, dlúis chónaithe agus caighdeáin bainistíochta forbartha an Phlean 
Forbartha.

W Cathair 
07

Comhoibreoimid le SETU, le húinéirí talún agus le príomhpháirtithe leasmhara chun tacú le forbairt 
bhreise Champas na hOllscoile agus lena chomhtháthú i gcomhthéacs tógtha na cathrach.

W Cathair 
08

Feabhsóimid cóiríocht agus áiseanna don Lucht Siúil sa cheantar i gcomhar le príomhpháirtithe 
leasmhara.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 202868

Tá an chomharsanacht tadhlach le pNHA Bhéal Átha na Cille/Chill Barra, Páirc Dúlra Phort Láirge agus 
Páirc Chill Barra níos faide siar in aice le Comharsanacht Iardheisceart na Cathrach. Soláthraíonn an 
dá pháirc agus an pNHA sócmhainn bhithéagsúlachta uathúil agus limistéar poiblí le haghaidh úsáid 
áineasa. Tabharfaidh tograí forbartha do thailte in aice leis an ding ghlas timpeall ar an pNHA aghaidh 
ar an pNHA agus an crios maolánach agus áireofar leo moltaí chun an pNHA a chosaint. Soláthraíonn an 
pNHA príomhghné chun tacú le forbairt páirce ar scála réigiúnach agus gréasán páirceanna a ndéantar 
tuilleadh machnaimh orthu i gCuid 3.8 den Phlean Forbartha. Tabhair faoi deara freisin an gá atá le 
héascú a dhéanamh ar chonair inbhuanaithe iompair agus bithéagsúlachta feadh an chuarbhóthar 
lasmuigh agus forbairt ar thailte criosaithe ar imeall an chuarbhóthar chun an tsaoráid phoiblí seo 
a sholáthar de réir mar a théann an fhorbairt ar aghaidh. Tá tailte criosaithe go cuí chun na críche 
taitneamhachta seo.

Mar sin féin, tá an suíomh teoranta agus ní cheadaíonn sé leathnú suntasach ar an gceantar 
comharsanachta. Mar sin, sainaithnítear tailte criosaithe le haghaidh deiseanna ar Bhóthar an Aerfoirt 
chun forbairt lárionad comharsanachta a éascú. Ba cheart go mbeadh aird ar leith ag dearadh na 
forbartha sa cheantar seo ar nádúr ardaithe agus fána cuid den láithreán agus ar a nádúr nochtaithe 
maidir leis an gCuarbhóthar Lasmuigh. Moltar go dtabharfaí tacaíocht d’aon mholadh forbartha do 
na tailte seo trí chreat dearaidh a thaispeánfadh an chaoi a bhfuil sé i gceist aghaidh a thabhairt ar 
na ceisteanna seo. Ba cheart bealach taistil gníomhach a éascú trasna na dtailte seo chun nascadh 
trí thalamh atá faoi úinéireacht na Comhairle leis an suíomh iar-Ospidéal Naomh Otteran chun 
tréscaoilteacht a fheabhsú agus cabhrú le coincheap 10 nóiméad na comharsanachta a bhaint amach.

Tá na tailte gnó ginearálta teorantach le tailte atá á bhforbairt faoi láthair le haghaidh tithíochta ag Baile 
Liam agus tá tailte an chlub gailf chathrach suite thall. Ar mhaithe le hinmharthanacht tráchtála tá an 
áis seo ina bhfuil 51 heicteár dúnta anois. D’fhéadfadh na tailte seo a bheith ina ngné thábhachtach 
de sholáthar páirce ar scála réigiúnach (líonra) de bhun chuspóir beartais W Cathair 20 agus déanfar 
tuilleadh machnaimh ar úsáid ina leith seo le linn shaolré an Phlean Forbartha.

Tá suíomh iar-Ospidéal Naomh Otteran lastoir den Chomharsanacht agus cuireann sé deis shuntasach 
ar fáil d’athghiniúint agus d’athfhorbairt (féach Tábla 3.2) agus rochtain á fáil ar Bhóthar Bhaile Liam 
agus ar Pháirc John. Cuirtear deiseanna comhchosúla ar fáil ag Naomh Iósaef atá ar imeall thuaidh na 
comharsanachta. Tá sócmhainní ag an dá shuíomh seo i dtéarmaí oidhreacht thógtha shuntasach agus 
clampaí crann ar chóir iad a ionchorprú in aon tograí forbartha. 

3.3.4 Bóthar Dhún Mór/ Farronshoneen/ Baile na Cille
Forbraíodh comharsanacht Farronshoneen/Béal Átha na Cille den chuid is mó agus is beag suíomh 
úrnua atá fágtha. Go bunúsach is éard a bheidh i bhforbairt sa chomharsanacht amach anseo ná 
forbairt inlíonta níos gaire do lár na cathrach agus athrú úsáide na bhfoirgneamh atá ann cheana féin le 
roinnt féidearthachtaí athnuachana. Tá an chomharsanacht tadhlach leis an tSiúir le rochtain ar thaobh 
na habhann agus na coillearnacha ar fáil, soláthrófar maolán 20m de spás oscailte idir an fhorbairt agus 
teorainn an LSC. Tá sé mar chuspóir ag an bPlean seo rochtain phoiblí ar bhruacha na habhann a chur 
chun cinn agus a sholáthar agus tailte a chur in áirithe atá saor ó fhorbairt chun rochtain dá leithéid a 
éascú agus chun soláthar a dhéanamh do shiúlóid inbhuanaithe cois abhann feadh bhruach theas na 
Siúire ó Shráid Cheanada go Blenheim. 
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Tá an chomharsanacht ag freastal ar lárionad dúiche Ard Caoin/Farronshoneen atá tógtha amach go 
leibhéal inbhuanaithe ó thaobh feidhm miondíola de agus lárionad comharsanachta Bhéal Átha na Cille. 
Tá ionad Ard Caoin ar ancaire ag siopa bia, siopaí áitiúla, seirbhísí agus áiseanna le tailte lánfhorbartha. 
Tá ionad Farronshoneen ar ancaire ag siopa mór bia agus miondíoltóirí eile lena n-áirítear siopa éadaí 
agus siopa DIY a bhfuil carrchlós suntasach dromchla ag freastal orthu. Tá na spásanna carrchlós atá 
ar fáil sa bhreis ar an méid atá ag teastáil chun an fhorbairt miondíola a sheirbhísiú agus mar gheall ar 
an easpa fostaíochta/forbairt oifige sa chomharsanacht seo mar aon leis an méid tithíochta a chuirtear 
ar fáil d’fhéadfaí úsáidí fostaíochta breise a fhorbairt chun tacú leis na cuspóirí polasaí forbairt úsáide 
measctha, fás dlúth agus cruthú áite. Ina theannta sin tá deiseanna ann chun spásanna oifige/oibre 
breise a sholáthar trí athghiniúint a dhéanamh ar iarshuíomh Power Seeds ar Bhóthar Dhún Mór agus 
ar thailte neamhfhorbartha laistiar d’Ionad Baile na Cille atá suite feadh Bhóthar Dhún Mór lastoir den 
chomharsanacht agus a fhreastalaíonn ar siopa bia agus raon seirbhísí.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 202870

3.3.5 Bóthar Dhún Mór/An Cnoc Buí/ Blenheim
Rinneadh Plean Ceantair Áitiúil do cheantar an Chnoic Bhuí i 2003 agus tá go leor de na cuspóirí a 
bhaineann le feabhsúcháin rochtana agus bóithre críochnaithe anois m.sh. Bóthar Bhaile Liam agus 
Crosaire Bhaile Gunnair. Leag an Plean creat dearaidh amach don sráidbhaile agus chuimsigh sé roinnt 
cuspóirí chun soláthar a dhéanamh do struchtúr comharsanachta/sráidbhaile inbhuanaithe. Tá sé seo 
ag teacht le cuspóirí an Phlean Forbartha seo i dtéarmaí comharsanachtaí 10 nóiméad agus cruthú áite 
go háirithe. Tá sé mar chuspóir a chinntiú go soláthraíonn dearadh agus leagan amach na forbartha 
nua éascaíocht gluaiseachta agus go n-éascaíonn sé rochtain do choisithe agus do rothaithe, agus úsáid 
iompair phoiblí.

Tá foirm líneach sa chomharsanacht agus mar sin tá sé mar chuspóir an chomharsanacht a neartú 
trí phointí nódacha a fhorbairt mar ionad comharsanachta, faiche sráidbhaile agus pointe fócasach 
d’áiseanna pobail. Leanfar le tailte atá criosaithe le haghaidh gnó ginearálta in aice le Halla Gasóga 
Naomh Muire a chriosú le haghaidh úsáidí den sórt sin ag soláthar do sheirbhísí miondíola / tráchtála / 
seirbhísí agus áiseanna poiblí de réir mar is cuí.

Tá roinnt deiseanna inlíonta cónaithe fós ann ar fud an cheantair agus beidh forbairt chónaithe níos 
suntasaí teoranta don cheantar thoir den chomharsanacht feadh Bhóthar Dhún Mór, laistigh agus 
timpeall ar Cainéal an Rí agus ar thailte idir Eaglais agus Reilig Naomh Muire agus Bóthar Dhún Mór.

Tá deis ar fáil i gceantar Cainéal an Rí chun athfhliuchadh cuid d’iar-thuilemhá na Siúire a éascú agus 
ag an am céanna gné shuntasach de spás taitneamhachta poiblí a sholáthar timpeall ar Cainéal an Rí 
mar chuid den ghréasán de spásanna taitneamhachta agus bithéagsúlachta mar chuid den pháirc scála 
réigiúnach dá dtagraítear i gcuspóir beartais W Cathair 20 agus ag an am céanna ag nascadh isteach sa 
chosán cois abhann agus bealach taistil gníomhach ag rochtain lár na cathrach. 
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3.3.6 Larchville/ Lios Dúgáin / Páirc an Leasa Mhóir
Tá talamh chónaithe laistigh den chomharsanacht forbartha go substaintiúil agus dá bhrí sin 
samhlaítear go mbeidh aon fhorbairt chónaithe bhreise sa chomharsanacht i bhfoirm forbairt inlíonta 
agus go háirithe nuair a thagann deiseanna chun cinn chun faireachas éighníomhach ar spásanna 
oscailte nó cruthú áite agus feabhsú an foirm uirbeach a fheabhsú. Tá deiseanna athghiniúna eile 
ann agus timpeall ar iarshuíomh Waterford Crystal a bheadh oiriúnach d’fhorbairt mheasctha chun 
tacú le fiontraíocht agus oideachas agus forbairt choimhdeach chun tacú le SETU, an foras atá ina gné 
thábhachtach den chomharsanacht agus den chathair níos leithne. Tá beartais bhreise ina leith seo 
leagtha amach i gcuspóirí beartais EDU 02 agus EDU 03 Caibidil 4.

Tá áiseanna tráchtála ar nós Lárionad Ceantair (miondíola) Cheantar Lios Dúgáin agus eastát 
tionsclaíochta an IDA i gcomharsanacht Larchville/Lios Dúgáin/Lios Mór. Spreagfaimid tuilleadh 
forbartha ar na háiseanna seo ar mhaithe leis an gcomharsanacht agus leis an gcathair.
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3.3.7 Ferrybank
Tá comharsanacht Port an Chalaidh roinnte idir dhá údarás áitiúla, le toghroinn Phort an Chalaidh 
suite i gCathair Phort Láirge agus toghroinn Cill Choilchín i gContae Chill Chainnigh. Tá an ceantar atá 
suite le Contae Chill Chainnigh ina ábhar do Phlean Ceantair Áitiúil Phort an Chalaidh agus Belview 
2018. Feictear ag an leibhéal áitiúil go bhfuil Port an Chalaidh comhdhéanta de shean agus nua Port 
an Chalaidh, agus tá an ceantar arb é is sean-Phort an Chalaidh suite i gCathair Phort Láirge é agus 
an ceantar is nuaí do tá an chuid is mó lonnaithe i gCill Chainnigh. Mar sin, tá gá le comhoibriú agus 
smaointeoireacht chomhcheangailte idir an dá údarás áitiúil maidir le soláthar seirbhísí, tríd an 
bpróiseas bainistíochta forbartha agus pleanála do thodhchaí an cheantair. Chuige seo beidh bunú agus 
feidhmiú an chomhlachta forfheidhmithe MASP ríthábhachtach chun forbairt chothromaithe a sholáthar 
trasna na teorann riaracháin le Comhairle Contae Chill Chainnigh mar a shamhlaítear agus a dtacaítear 
léi i gCuspóirí Beartais W Cathair 22 agus 31.

Toisc go bhfuil formhór na talún forbartha úrnua sa cheantar suite i gContae Chill Chainnigh, tharla 
an chuid is mó den fhorbairt nua cónaithe lasmuigh dár gceantar riaracháin. Tá ceantar Phort an 
Chalaidh laistigh de Chathair Phort Láirge tógtha amach go bunúsach agus is forbairt inlíonta iad aon 
deiseanna forbartha amach anseo nó a bhaineann le hathrú úsáide na struchtúr atá ann cheana féin. 
Chuige seo tá an deis is mó d’fhorbairt nua, lena n-áirítear oifigí, cónaithe, miondíola, turasóireacht agus 
taitneamhacht, suite ar shuíomh Scéim Pleanála na gCéanna Thuaidh in éineacht le tailte cóngaracha 
laistigh agus timpeall ar an iosta bus atá ann cheana féin. I measc na bpleananna forbartha mar chuid 
de agus mar thacaíocht do Scéim Pleanála na gCéanna Thuaidh tá athlonnú an stáisiúin traenach atá 
ann cheana féin, forbairt mol iompair chomhtháite, soláthar droichead iompair inbhuanaithe nua a 
nascann na Céanna Theas, spásanna poiblí, bóithre feabhsaithe agus rochtain i gcóngaracht Bhóthar 
na Mainistreach agus an nasc tábhachtach idir Glasbhealach Phort Láirge agus an Glasbhealach go Ros 
Mhic Thriúin.

Déantar freastal ar chomharsanacht Phort an Chalaidh ag limistéar tailte atá aitheanta ar an léarscáil 
chriosaithe mar ghnó ginearálta a fhreastalaíonn ar roinnt seirbhísí áitiúla miondíola agus tráchtála faoi 
láthair. Tá suíomh laistigh de chomharsanacht Phort an Chalaidh, in aice le Bóthar Ros Mhic Thriúin, 
ainmnithe mar Lárionad Dúiche. Tá forbairt úsáide measctha ceadaithe ar an láithreán seo ag soláthar 
do mhiondíol comparáide agus áise, trádstóráil miondíola, ionad leighis, giomnáisiam, úsáid oifige, cúirt 
bia agus díolachán mótair.

Tá Calafort Belview suite ar imeall an cheantair agus déantar é a sheirbhísiú tríd an ngréasán bóithre 
náisiúnta agus an gréasán iarnróid. Tá pleananna suntasacha ag Calafort Phort Láirge maidir le forbairt 
straitéiseach feidhmeanna an chalafoirt agus tacaímid leo seo ar mhaithe le feidhm eacnamaíoch Phort 
Láirge a thógáil mar chathair scála réigiúnach. Ba chóir tagairt a dhéanamh do chuspóirí beartais W 
Cathair 20 agus 31 le haghaidh tuilleadh sonraí.
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3.3.8 Ceantar Tuaithe MASP
Coinníonn cuid mhaith de Cheantar na Cathrach, timpeall 40%, a charachtar tuaithe. Clúdaíonn an 
ceantar tuaithe nó imeallach seo an ceantar tógtha agus cuireann sé teorainn sheachtrach ar fáil 
d’fhorbairt na Cathrach. Tá an ceantar faoi réir ag brúnna forbartha ag éirí as leathnú na Cathrach. Tá an 
straitéis forbartha chun dlúthdhlúthacht na cathrach a fheabhsú agus chun deighilt shoiléir a sholáthar 
idir na ceantair thógtha agus na ceantair thuaithe deartha chun:

• Carachtar speisialta agus suíomh tírdhreacha na Cathrach a chosaint,

• Soláthar a dhéanamh d'fhorbairt agus d'fhás ordúil ar lorg tógtha na Cathrach agus cosc a chur ar 
sraoilleáil uirbeach agus forbairt ribíneach.

• An tuath a chosaint ó chúngú ag forbairt ginte uirbeach,

• Cabhrú le dlúthfhás agus le hathghiniúint uirbeach trí athnuachan na gceantar atá imithe i léig 
laistigh den limistéar faoi fhoirgnimh atá ann faoi láthair a spreagadh.

Tá ceantar tuaithe na Cathrach in úsáid talmhaíochta go príomha. Tá an ceantar seo faoi réir ag brúnna 
forbartha lena n-áirítear éileamh ar thithíocht uirbeachghinte agus forbairt tionsclaíochta/tráchtála. 
Is féidir leis na brúnna seo, in éineacht le suíomh ar an imeall uirbeach, a bheith deacair leanúint den 
talmhaíocht inbhuanaithe. Beidh an ceantar seo den chathair faoi réir na gcuspóirí beartais ábhartha 
atá leagtha amach sa Phlean Forbartha maidir leis an gcriosú úsáide talún ábhartha a bhaineann leis 
an gceantar. Ina theannta sin, cuireann an ceantar tuaithe deiseanna ar fáil do chaitheamh aimsire 
éighníomhach agus gníomhach do na saoránaigh agus spreagfar an úsáid seo, nuair a thagann sé le 
cleachtais inbhuanaithe talmhaíochta.

3.3.9 Lár na Cathrach
Cé go n-éascóidh na comharsanachtaí atá leagtha amach thuas méadú ar dhaonra agus fás 
inbhuanaithe thar shaolré an Phlean Forbartha, measaimid go mbeidh ról suntasach ag lár na cathrach 
agus na ceantair uirbeacha istigh i bhforbairt cheantar MASP Phort Láirge mar a chuireann siad in iúl do 
cheantar Phort Láirge. féiniúlacht mar chathair Eorpach nua-aimseartha, dinimiciúil, nuálaíoch agus a 
stádas amach anseo mar Chathair Foghlama, Cathair Chliste, agus Cathair Ollscoile.

Is éard atá i léiriú spásúlachta Lár na Cathrach ná roinnt ceathrúna nó nóid ar leith, gach ceann ag cur 
deiseanna athraithe ar fáil agus cuirfidh cur chuige comhtháite chun na láithreacha nód a fhorbairt agus 
iad a nascadh le chéile go mór le dinimic an athraithe. Le himeacht ama aithneofar nóid eile de réir mar 
a éiríonn Lár na Cathrach níos éagsúla agus níos beoga agus níos mó daoine ina gcónaí sa Chathair nó 
gar di. Is féidir achoimre a dhéanamh ar na príomhnóid mar:

• An Nód Miondíola timpeall ar Chearnóg na Cathrach, Sráid Sheoirse agus ag forbairt ina Limistéar 
Margadh na nÚll.

• An Nód Turasóireachta agus Oidhreachta timpeall ar an Triantán Lochlannach agus ar an Meal.

• Nód na Tráthnóna agus na hOíche thart ar Shráid Eoin agus ar Margadh na nÚll.

• An Nód Chultúrtha thart ar Shráid Uí Chonaill agus Garter Lane – Ceathrú Chultúrtha Phort Láirge.

• Nód na gCéanna Thuaidh a chuimsíonn forbairt ilúsáide an limistéir SDZ – Ceantar Nuálaíochta na 
gCéanna Thuaidh; agus,

• Teach na Cúirte agus an ceantar máguaird– Ardú Cáilíochta na timpeallachta uirbí do cheantar uir-
beach níos leithne a shíneann amach ó Lár na Cathrach.
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Áirítear ar ghníomhartha chun tionchar a imirt ar dhinimic an 
athraithe agus chun acmhainneacht na nóid seo a sheachadadh, 
bainistiú gníomhach talún agus athghiniúint tailte agus 
foirgneamh nach mbaintear dóthain úsáide as os cionn urlár na 
talún, gníomhartha chun tacú le feidhm úsáide measctha lár na 
cathrach (lena n-áirítear i measc nithe eile miondíola, cónaithe 
& pobail, cultúir, siamsaíocht, fostaíocht & oideachas), fearann 
poiblí feabhsaithe (go háirithe na Céanna Theas), spásanna 
taitneamhachta feabhsaithe agus soghluaisteacht fheabhsaithe 
mar aon le seachadadh príomh-bhonneagair. Tacóidh cuspóirí 
polasaí an Phlean Forbartha seo leis na gníomhartha seo ó thaobh 
infheistíocht chaipitil phoiblí agus phríobháidigh agus bainistiú cuí 
forbartha.

Tá infheistíocht chaipitil phoiblí shuntasach déanta i lár na cathrach 
le blianta beaga anuas i.e. Triantán na Lochlannach, Margadh na 
nÚll agus an réimse poiblí, athnuachan foirgneamh, oibreacha 
faoisimh tuilte ar na Céanna Theas agus feadh Abhainn Eoin; ach 
in ainneoin na n-éachtaí seo le déanaí níl aon dul chun cinn déanta 
ar athfhorbairt na gCéanna Theas agus tá sé fós neamhchriosaithe 
d’ainneoin a hacmhainne athrú bunathraithe a sheachadadh i 
gcroílár stairiúil lár na cathrach i dtéarmaí spásanna suntasacha 
taitneamhachta chun cabhrú le seachadadh na Ceathrún Cultúrtha, 
feidhmiú mar cheann scríbe do Ghlasbhealaí Phort Láirge agus 
Ros Mhic Thriúin agus do chonairí iompair agus bithéagsúlachta 
inbhuanaithe eile chomh maith le deiseanna scaipthe d’úsáidí 
tráchtála chun feidhm úsáide measctha lár na cathrach a 
chomhlánú agus leas a bhaint as deiseanna a chuireann sócmhainní 
oidhreachta agus sócmhainní eile atá suite feadh na gCéanna 
Theas ar fáil. Tá an limistéar seo criosaithe ag an bPlean Forbartha 
chun críocha Athghiniúna agus beidh gá le tuilleadh machnaimh ar 
chumraíocht spásúlachta níos mionsonraithe don limistéar iomlán 
trí chreat dearaidh uirbigh chun aghaidh a thabhairt ar na nithe seo 
a leanas:

• Measúnú suímh lena n-áirítear an comhthéacs stairiúil i.e. RPS 
an ACA.

• Naisc shoghluaisteachta, inmheánach agus sheachtrach, lena 
n-áirítear iad sin ó Ghlasbhealach Phort Láirge, cosáin cois 
abhann / rotharbhealaí agus naisc trasna carrbhealach na Cé 
Theas.

• Réimse poiblí suntasach agus limistéir taitneamhachta 
poiblí mar chuid den straitéis spáis oscailte níos leithne agus 
taitneamhachta atá molta i gcuspóir beartais W Cathair 20.

• An droichead iompair inbhuanaithe a nascadh leis na Céanna 
Thuaidh agus comharsanacht Phort an Chalaidh.

• Paistí d'fhorbairt tráchtála nua.

• Bainistíocht ar éileamh tráchta agus díláithriú páirceáil; agus,
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• Úsáidí fóillíochta abhann a chuireann chun cinn agus a thacaíonn le húsáidí éagsúla cois abhann 
agus laistigh den abhainn lena n-áirítear folcadáin poiblí agus músaem muirí nuair is féidir.

• Athbhreithniú ar bhainistíocht tráchta feadh an R680. 

Mar gheall ar an suíomh iontach atá ann, ar cháilíocht reatha agus fhéideartha na timpeallachta 
fisiceach agus an bhonneagair reatha sa cheantar, tá sé mar chuspóir ag an bPlean Forbartha creat 
deartha uirbigh a thabhairt chun críche do cheantar na gCéanna Theas le linn shaolré an Phlean. Idir 
an dá linn beifear in ann cur i bhfeidhm na coda deiridh de Ghlasbhealach Phort Láirge, an droichead 
iompair inbhuanaithe nua agus áiseanna poiblí pleanáilte eile agus feabhsuithe ar an bhfearann poiblí a 
chur chun cinn sula dtabharfar aon chreat dearaidh chun críche a fhéadfaidh na gnéithe tábhachtacha 
seo a ionchorprú ansin. 

3.4 Beocht agus Inmharthanacht
Tá coincheapa Beocht agus Inmharthanacht lárnach chun lár na cathrach a chothú agus a fheabhsú 
agus chun tacú le cur i bhfeidhm an chéad choincheapa lár an bhaile, fás dlúth agus cruthú áite. Is 
tomhas é beogacht ar chomh gníomhach agus chomh bríomhar is atá lárionad uirbeach agus baineann 
inmharthanacht le folláine tráchtála an ionaid. Tá siad araon ag brath ar go leor fachtóirí, lena n-áirítear a 
phobal, raon agus cáilíocht na ngníomhaíochtaí in ionad agus a mheascán úsáidí, a inrochtaineacht agus a 
éascaíocht soghluaiseachta, agus a thaitneamhacht, a chuma, a chothabháil agus a shábháilteacht.

Leanfar leis an ollstraitéis maidir le ról Lár na Cathrach a chothabháil agus a fheabhsú trí bheartais a 
chothabháil agus a fhorbairt chun cabhrú le húsáidí reatha, tríd an lárionad stairiúil a athnuachan; trí 
ghníomhaíochtaí caomhnaithe agus athnuachana uirbí a spreagadh; trí thrácht a bhainistiú agus a rialú; 
agus trí chomhordú agus comhoibriú idir gníomhaithe poiblí agus príobháideacha agus infheistíocht. 

Is féidir go leor de na polasaithe atá leagtha amach in áiteanna eile sa Phlean Forbartha a bhaineann leis 
na straitéisí seo a chur i bhfeidhm ar fud na n-ionad uirbeach ar fad ar fud Chontae Phort Láirge agus na 
comharsanachtaí lasmuigh de lár na cathrach i.e. an straitéis miondíola, soghluaisteacht, cruthú áite srl. ba 
cheart iad a mheas i gcomhthéacs lár na cathrach ar an gcéad dul síos ach is féidir é a chur i bhfeidhm in 
áit eile de réir mar is cuí.
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Beogacht & Inmharthanacht: Cuspóirí Beartais Úsáidí Siamsaíocht, Tráthnóna/Oíche

W Cathair 
10

Beidh aird againn ar na nithe seo a leanas agus moltaí forbartha á meas againn le haghaidh úsáidí 
tráthnóna agus oíche:
• Seachnadh iomadú míchuí ar asraonta mearbhia beir leat, tithe tábhairne, clubanna oíche, 

ceasaíneonna/ ionad siamsaíochta, oifigí gealltóireachta agus úsáidí comhchosúla in aon 
limistéar ar leith. 

• Forbairt oifigí tacsaithe/hacnaí agus stadanna a sheachaint nuair is dócha go gcruthóidh siad 
brú tráchta nó guais tráchta.

• Tá na saincheisteanna ábhartha seo a leanas i bhfeidhm maidir le moltaí le haghaidh úsáidí nua 
oíche mar asraonta mearbhia beir leat, tithe tábhairne, clubanna oíche, ceasaí-neonna/ionad 
siamsaíochta, oifigí gealltóireachta agus bialanna nó méadú ar úsáidí dá leithéid atá ann cheana:

• Tionchar na forbartha beartaithe ar thaitneamhachtaí an cheantair, lena n-áirítear tait-
neamhacht cónaithe.

• Tionchar na forbartha a bheartaítear ar an meascán úsáidí talún agus gníomhaíochtaí 
reatha lena n-áirítear an fheidhm mhiondíola, sa cheantar ar leith.

• Méid, scála agus suíomh na gcineálacha céanna agus na meascán úsáide atá sa 
chomharsanacht.

3.4.1 Úsáidí Siamsaíocht, Tráthnóna/Oíche
Is cuid thábhachtach d’aon chathair/bhaile é forbairt an gheilleagair tráthnóna agus oíche agus tá sé 
riachtanach a chinntiú go gcoimeádtar beogacht agus inmharthanacht Lár na Cathrach/Baile tar éis am 
dúnta. Chuige seo beimid ag iarraidh comhtháthú miondíola, fóillíochta, bialanna agus beáir i dtograí 
forbartha agus cuirfimid sraith cuspóirí beartais i bhfeidhm lena chinntiú go gcoimeádfaidh lár na 
Cathrach/Baile ardleibhéal taitneamhachta do chónaitheoirí agus do chuairteoirí araon agus carachtar 
fáilteach agus sábháilte le linn tréimhsí tráthnóna agus oíche.

Éileoidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge freisin go mbeidh tograí do cheasaíneonna agus 
stuaraí cearrbhachais faoi réir na forála reachtaíochta ábhartha den Acht um Chearrbhachas agus 
Crannchuir 1956 arna leasú agus rialálfaidh siad forbairt úsáidí talún dá leithéid dá réir.

Beogacht & Inmharthanacht : Cuspóirí Beartais Meascán Úsáide Talún

W Cathair 
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Ar mhaithe le beogacht agus le hinmharthanacht lár na cathrach agus le pobal beoga ilghnéitheach 
agus meascán úsáidí a sheachadadh ar fud lár na cathrach déanfaimid:
• Bainistiú a dhéanamh ar leathadh úsáidí a d'fhéadfadh laghdú a dhéanamh ar thar-raingteacht 

agus ar fheidhm mhiondíola na bpríomhshráideanna siopadóireachta.
• Cur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt do sholáthar úsáidí miondíola, seirbhíse agus 

fostaíochta ar fud lár na cathrach chun a athléimneacht agus a bheogacht tráchtála a fheabhsú 
agus taithí cuairteoirí agus cónaitheoirí araon agus ag an am céanna bainistiú a dhéanamh ar 
mhéid na bhforbairtí miondíola agus tráchtála, de chineál agus de scála atá atá níos oiriúnaí do 
Lár na Cathrach, lasmuigh den limistéar lárnach;

• An geilleagar tráthnóna a chur chun cinn agus a fheabhsú i Lár na Cathrach d'fhonn feidhm 
limistéar níos leithne Lár na Cathrach a fheabhsú ina leith seo.

• Cloí le prionsabal na príomhachta do Lár na Cathrach mar atá leagtha amach sa Phlea-náil 
Miondíola: Treoirlínte d'Údaráis Phleanála 2012 (RCPRÁ) agus i Straitéis Mhiondíola Chathair 
agus Chontae Phort Láirge; agus, 

• “Úsáidí idir an dá linn” agus úsáidí sealadacha a éascú nuair is cuí réadmhaoin folamh 
nó nach mbaintear dóthain úsáide as /láithreáin deise nuair a bhíonn a leithéid d’úsáidí 
comhsheasmhach le pleanáil cheart agus le forbairt inbhuanaithe an cheantair.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028 77

3.4.2 Fearann Poiblí 
Tá athbheochan Lár na Cathrach ag brath go mór ar nithe nua miondíola, cultúrtha, taitneamhachta 
agus eile a chruthú mar aon le feabhsuithe comhshaoil a bhaineann leis an bhfearann poiblí.

Cuireann na suíomhanna sainaitheanta deise laistigh de Lár na Cathrach deiseanna ar fáil d’fhorbairtí 
breise úsáide measctha faoi stiúir miondíola a chothóidh beogacht agus inmharthanacht Lár na 
Cathrach. Dá réir sin, trínár ról gníomhach bainistíochta talún, déanfaimid athfhorbairt na láithreán 
seo a shaothrú agus a chur chun cinn le linn thréimhse an Phlean Forbartha. Toisc go bhfuil cuid de na 
suíomhanna sainaitheanta deise níos imeallaí don lár beidh gá le hinfheistíocht i bhfeabhsú comhshaoil 
feadh an phríomhlimistéar idirghabhála agus infreastruchtúr cumasaithe eile lena chinntiú go gcuirtear 
feabhas ar shineirgíocht tráchtála idir na ceantair seo agus Lár na Cathrach.

Beogacht & Inmharthanacht: Cuspóirí Beartais Úsáidí Siamsaíocht, Tráthnóna/Oíche

W Cathair 
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Tacóimid le tograí forbartha a bhaineann le húsáidí tráchtála, miondíola, cultúrtha, bia agus dí nó 
siamsaíochta tráthnóna agus déanach san oíche laistigh de, nó díreach in aice leis, lár na cathrach/
baile sainithe nó lárionad seirbhíse áitiúil, nuair is féidir a léiriú go bhfuil an fhorbairt. feabhsóidh 
sé carachtar agus feidhm an cheantair agus ní bheidh tionchar díobhálach aige ar thaitneamhachtaí 
reatha an cheantair (cónaithe san áireamh); féadfaidh sé seo a bheith san áireamh ach níl sé 
teoranta dóibh; uaireanta oscailte leathnaithe, tograí le haghaidh spásanna itheacháin agus 
imeachtaí lasmuigh, agus moltaí maidir le húsáid níos mó agus rochtain phoiblí ar shócmhainní 
oidhreachta atá ann cheana féin.

Beogacht & Inmharthanacht: Cuspóirí Beartais an Fhearainn Phoiblí

W Cathair 
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Chun eispéireas na gcuairteoirí agus na gcónaitheoirí i Lár na Cathrach a fheabhsú agus leanúint 
leis an bhfeabhsú ar lár na cathrach ar ardchaighdeán a thugann cuireadh do ghluaiseacht 
inbhuanaithe, a spreagann agus a thacaíonn le gluaiseacht inbhuanaithe:
• Éascú a dhéanamh ar fhorbairt lár na cathrach inrochtana, le tagairt ar leith do dhaoine faoi 

mhíchumas, do choisithe agus do rothaithe agus feabhas a chur ar infhaighteacht iompair 
phoiblí, agus páirceáil ghearrthéarmach, laistigh den limistéar lárnach.

• Leanúint le feabhsú bunathraithe a chur i bhfeidhm ar fud an fhearainn phoiblí, go háirithe 
feadh na gCéanna Theas, Gairdín an Tobair, Lána Sheinicín agus an Cheathrú Chultúrtha agus i 
soláthar líonra de spásanna taitneamhachta/bhithéagsúlachta ardchaighdeáin nuair a thagann 
deiseanna chun cinn. 

• Dul i mbun bainistíochta talún gníomhach i gcomhar leis an LDA agus le húinéirí talún chun 
athrú bunathraithe a sheachadadh ar dheiseanna agus láithreáin athfhorbartha eile a aith-
níodh sa Phlean Forbartha agus ar ár gclár de láithreáin fholmha; agus, 

• D'fhonn úsáidí miondíola ar ord níos airde a bhaint amach ar na príomhshráideanna sio-
padóireachta/croílimistéar siopadóireachta agus feabhas a chur ar chuma agus ar cháilíocht 
Lár na Cathrach, breithneoimid ar Scéim um Rialú Pleanála Speisialta a ullmhú don cheantar le 
linn shaolré an Phlean Forbartha.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 202878

3.4.3 Comharsanacht Chónaithe Lár na Cathrach
Chun deis agus scóip a sholáthar do chónaitheoirí nua bogadh isteach i Lár na Cathrach beidh gá 
le feabhsú leanúnach ar thaitneamhacht agus ar charachtar an cheantair agus táimid tiomanta 
d’infheistíocht leanúnach ina leith seo. Aithnítear, áfach, go bhféadfadh dúshláin shuntasacha a bheith ann 
maidir le réadmhaoine níos sine a athfhorbairt go dtí caighdeán maireachtála nua-aimseartha le tagairt ar 
leith do dhianchaighdeán tógála agus bacainní eacnamaíocha a bhaint amach. Tá scóip ann, áfach, chun 
réitigh nuálacha a shainaithint chun cuid de na dúshláin seo a shárú. Comhoibreoimid le príomhpháirtithe 
leasmhara ar nós SETU, an LDA agus úinéirí réadmhaoine ina leith seo thar shaolré an Phlean Forbartha 
agus lorgóimid infheistíocht chaipitil tríd an URDF agus trí shruthanna maoinithe eile chun athléimneacht 
ár stoc foirgneamh a fheabhsú. Cuirfimid cónaí sa lárchathrach chun cinn freisin inár ról mar údarás 
tithíochta nuair is féidir mar a rinneamar go rathúil ag Chairman’s Arch agus in aon tograí forbartha 
ilchineálacha ar bhealach atá comhsheasmhach leis an Straitéis Tithíochta.

Beogacht & Inmharthanacht: Cuspóirí Beartais Chomharsanachta Cónaithe

W Cathair 
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Chun deiseanna a chur ar fáil d’fhás ar chomharsanacht inbhuanaithe Lár na Cathrach cuirfimid na 
nithe seo a leanas i bhfeidhm agus moltaí forbartha á measúnú againn:
• D'fhonn na pobail chónaithe atá ann cheana féin a chothabháil agus cónaitheoirí nua a 

mhealladh chuig cead Lár na Cathrach díspreagfaimid tiontú réadmhaoine cónaithe go húsáid 
neamhchónaithe. Ar na príomhbhealaí isteach go Lár na Cathrach, áfach, d’fhéadfaí breithniú 
a dhéanamh ar urlár na talún d’áitribh mhóra cónaithe a thiontú go húsáid tráchtála nuair is 
féidir an úsáid chónaithe a choinneáil. 

• Beidh rochtain ar leith ar an gcóiríocht ar urlár na talún os cionn na talún ag teastáil sa chás go 
bhfuil oibreacha uasghrádaithe beartaithe ar úsáidí miondíola/tráchtála ar urlár na talún.

• Spreagfar cóiríocht chónaithe a choinneáil ar na hurláir uachtaracha i réadmhaoin i lár na 
cathrach. 

• Cur i bhfeidhm nuálaíoch ar chaighdeáin chónaithe de réir Threoirlínte an Aire. Maidir le 
spásanna maireachtála inbhuanaithe i Lár na Cathrach a chinntiú ar fud an stoic tógála 
beimid fabhrach le cónascadh na n-aonad cónaithe ar bheagán meánmhéide d'f-honn spás 
maireachtála níos fearr a sholáthar.

• Ba cheart forbairt inlíonta nua ar fud an chroílimistéar siopadóireachta agus a shráide- anna 
imeallacha a dhearadh chun solúbthacht a éascú i dtéarmaí ilúsáidí thar am, mar shampla 
airde urláir go síleáil níos airde chun tiontú éasca a éascú idir úsáid miondíola/tráchtála/
cónaithe má bhíonn éileamh ann. Déanfar iniúchadh freisin ar fhéidearthacht roghanna eile 
a fhorbairt mar aonaid oibre bheo agus seirbhísí gair- miúla/oifigí dorais féin i scéimeanna 
inlíonta dá leithéid. 

• Cosnófar feidhm mhiondíola phríomhlimistéar siopadóireachta Lár na Cathrach agus dí-
spreagfaimid úsáidí neamh-mhiondíola ar urlár na talún d’áitribh atá os comhair na sráideanna 
seo. Mar sin féin, chun Lár na Cathrach níos athléimní a éascú, breithneofar tograí d’úsáidí 
tráchtála eile ar a dtuillteanas féin d’fhonn beogacht agus inmharthanacht a chinntiú. Ina 
theannta sin, breithneofar úsáid foirgnimh iomlán chun críocha cónaithe i dtéarmaí an méid 
folúntas ar an tsráid ábhartha agus an tionacht agus an meascán d'aonaid chónaithe atá 
beartaithe a fhorbairt. Beidh tosaíocht ag úinéirí áitíochta chun athléimneacht phobal Lár na 
Cathrach a fheabhsú; agus,

• Breathnófar ar mholtaí d'fhorbairt tráchtála a sháraíonn ceantair chónaithe seanbhunaithe 
sa lár i dtéarmaí nádúr na húsáide, na huaireanta oibriúcháin agus an tionchar ábhartha ar 
thaitneamhacht chónaithe a bhaineann leis an suíomh. 
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3.5 Suíomhanna Straitéiseacha Fostaíochta
Cuireann suíomh Phort Láirge ar an gcósta theas atá inrochtana trínár gcalafoirt agus ár n-aerfoirt go 
Baile Átha Cliath, Mór-Roinn na hEorpa agus an Bhreatain béim ar thábhacht Phort Láirge mar Chathair 
Réigiúnach scála. Tacófar leis an bpoitéinseal le haghaidh tuilleadh fáis inbhuanaithe agus athléimneach 
trí leathnú ar raon seirbhísí agus áiseanna chun tacú le fás sa dinimiciúil fiontraíochta agus chun mais 
chriticiúil a thógáil isteach sa gheilleagar. Tá bonn eacnamaíoch éagsúil ag an gCathair agus a Ceantar 
Cathrach cheana féin lena n-áirítear: 

• Eolaíochtaí Beatha: Bithchógaisíocht, Cógaisíocht, Feistí Leighis, Biteicneolaíocht, agus Nutraceuticals.

• TFC: Ríomhthráchtáil, VR, Néal, IoT, Tech Miondíola, Bainistíocht Gléas, AI, Faisnéise Sonraí, agus Forbairt 
Soghluaiste.

• Innealtóireacht: Ard-Déantúsaíocht, Innealtóireacht, Déantúsaíocht Trealaimh, agus Tógáil.

• Seirbhísí Airgeadais: Gnó domhanda, Seirbhísí Airgeadais, Fintech, Regtech, Insurtech, agus Íocaíochtaí 
Domhanda.

• Agraibhia: Agraibhia agus Deoch, Agraibheicneolaíocht, Bithgheilleagar, agus Déantúsaíocht Comhábhair.

• Cruthaitheach: Dearadh, Tionscal Ceardaíochta, agus Léiriú Teilifíse & Scannán; agus,,

• Turasóireacht: Triantán Lochlannach, Glasbhealach Phort Láirge, Ceathrú Chultúrtha Phort Láirge, Oidhreacht 
agus Caipiteal Nádúrtha, Sliabh Congreve.
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Chomh maith lenár dtiomantas cur leis na deiseanna fostaíochta ar fud na Cathrach agus an Chontae 
mar atá leagtha amach i gCaibidil 4 Geilleagar, Oideachas agus Miondíol, beidh feidhm Phort Láirge mar 
Chathair Scála Réigiúnach ag brath ar chruthú mais chriticiúil 9,130 post breise go dtí 2026 agus 4,565 post 
breise go dtí 2031, bunaithe ar chóimheas post le hoibrithe de 1.6:1 mar a shamhlaítear sa NPF agus sa 
RSES. Chun cabhrú leis seo agus chun cumas a thógáil le haghaidh leathnú ar fud ár mbonn eacnamaíoch 
éagsúil, sainaithníodh na láithreacha fostaíochta straitéiseacha seo a leanas:

• Lár Chathair Phort Láirge lena n-áirítear Triantán Lochlannach.

• Ceantar Nuálaíochta na gCéanna Thuaidh.

• Calafort Phort Láirge – Belview.

• Ceantar Tionsclaíoch Chalafort Belview & Tailte an IDA - suite thart ar 5km le sruth ó Chathair Phort 
Láirge in inbhear na Siúire. Is sócmhainn straitéiseach náisiúnta, réigiúnach agus contae é an Calafort 
ag Belview le naisc mhaithe bóithre agus iarnróid. Ba cheart ról agus stádas an chalafoirt go náisiúnta 
agus go réigiúnach agus a chumas talún tionsclaíochta a neartú chun tacú le beartas iompair lasta 
ilmhódaigh cothromaithe agus é a chur chun cinn lena gcosnaítear tábhacht an iompair iarnróid mar 
mhodh rochtana ar an gCalafort.

• Tá ról ríthábhachtach ag Aerfort agus Páirc Ghnó Phort Láirge i bhforbairt Phort Láirge agus an 
Oirdheiscirt, i dtéarmaí inrochtaineachta, ag tacú le forbairt eacnamaíoch agus turasóireacht. Mar 
léiriú air seo, tá tailte cri-osaithe ag an láthair seo chun forbairt agus leathnú an Aerfoirt a éascú mar 
‘Cheantar Aerfoirt’.

• An tIonad Taighde agus Nuálaíochta ar Champas Chloc an Óir de chuid SETU. 

• Páirc Gnó agus Teicneolaíochta an IDA ar imeall chathair Phort Láirge. Beidh sé cuí i gcomhthéacs an 
MASP iniúchadh a dhéanamh ar shineirgí féideartha idir campas SETU ArcLabs agus Páirc Gnó agus 
Teicneolaíochta an IDA in aice leis d’fhonn Campas Eolais leathnaithe a chruthú chun tacú le tionscal 
atá dírithe ar nuálaíocht; 

• Cúlsoláthar talún straitéiseach méadaithe ag Tigh an Chnoic in aice leis an N25 agus rochtain air ón 
gcuarbhóthar lasmuigh R710/Cumann na mBan ag Airéine SETU. 

• Iarshuíomh Waterford Crystal ar Bhóthar Chorcaí; agus,

• Ceathrú Cultúrtha Phort Láirge dírithe ar Shráid Uí Chonaill.

Chomh maith le forbairt tráchtála na láithreacha fostaíochta straitéiseacha seo a chur chun cinn agus a 
éascú trí sholáthar bonneagair, cruthú áite agus tacú le bonneagar pobail agus taitneamhachta chun ár 
bpobail agus ár gcomharsanachtaí a mhealladh agus tacú leo, táimid feasach freisin ar an ngá atá le tacú 
le forbairt agus leathnú leanúnach den SETU, Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, Chalafort Phort Láirge 
agus Aerfort Phort Láirge mar phríomhphíosaí bonneagair don réigiún ina gceart féin chomh maith le 
príomhthiománaithe fostaíochta agus ár ngeilleagar.

Tá sé tábhachtach freisin fás nua agus éiceolaíocht agus cultúr ár ngeilleagair a aithint, a chothú agus tacú 
leo trí thacaíochtaí gnó agus ár n-iarracht chomhoibríoch. Soláthraíonn tionscnaimh ar nós an Chathair 
Chliste agus Cathair Foghlama UNESCO deiseanna breise chun nuálaíocht a dhéanamh le chéile mar 
Chathair maidir leis an nasc a dhéanaimid le gnó a dhéanamh, an chaoi a bhfoghlaimímid agus an chaoi a 
bhfásaimid le bheith inár ngeilleagar níos éagsúla agus níos athléimní.
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Cuspóirí Beartais Suíomhanna Straitéiseacha Fostaíochta

W Cathair 
14

Ar bhealach atá seasmhach le hAlt 8 de MASP Phort Láirge (RSES), tacóimid agus éascóimid 
leathnú eacnamaíoch leanúnach ár ngeilleagair ag na príomhshuímh straitéiseacha fostaíochta a 
aithnítear sa Phlean Forbartha faoi réir comhlíonadh phrionsabail na pleanála cuí agus na forbartha 
inbhuanaithe agus cuspóirí beartais agus caighdeáin bhainistíochta forbartha an Phlean Forbartha. 

W Cathair 
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Trínár nOifig Fiontair Áitiúil comhoibreoimid le gníomhaireachtaí eile ar nós Fiontraíocht Éireann, 
Ionad Nuálaíochta Gnó an Oirdheiscirt, SETU, Cumann Lucht Tráchtála Phort Láirge, Fóram 
Scileanna Réigiúnach an Oirdheiscirt, fiontair aonair agus príomhpháirtithe leasmhara eile chun ár 
mbonn eolais a fhorbairt agus ár mais chriticiúil fiontair nuálacha agus athléimneacha a thógáil.

W Cathair 
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Leanfaimid ag lorg maoinithe tríd an URDF agus foinsí eile chun cáilíocht fhisiciúil lár na cathrach a 
fheabhsú, tionscadail athghiniúna bunathraithe agus réitigh nuálaíocha a sheachadadh ar chruthú 
áite uirbeach inbhuanaithe, agus ar an gcaoi sin cur le tarraingteacht Chathair Phort Láirge mar áit 
chun cuairt a thabhairt uirthi, infheistíocht a dhéanamh ann agus a bheith ina gcónaí ann.

W Cathair 
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Cuirfimid chun cinn agus tacóimid le raon éagsúil úsáidí talún siombóiseacha ar fud na Cathrach 
agus Lár na Cathrach go háirithe. Éascóimid leathnú na n-úsáidí agus cnuasaigh eacnamaíocha atá 
ann cheana féin agus bunú na gcnuasach nua nuair is cuí ar mhaithe le fás Lár na Cathrach mar 
spás uirbeach agus mar chomharsanacht dinimiciúil agus athléimneach ó thaobh tráchtála de.

W Cathair 
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Tógfaimid ar an mbonneagar ardoideachais atá ann cheana féin agus bunófar SETU, déanfaimid 
iarracht soláthar tríú leibhéal sa Chathair a fheabhsú, agus leathnóimid agus comhtháthóimid an 
soláthar oideachais ar bhonn níos leithne chun tacú le hainmniú na cathrach mar Phríomhchathair 
Réigiúnach, Cathair Ollscoile agus Cathair Foghlama.
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3.6 Straitéis Mhiondíola Chathair Phort Láirge
Caithfidh Lár na Cathrach é féin a dhearbhú mar phríomhchathair miondíola, tráchtála agus cultúrtha 
Réigiún an Oirdheiscirt. Tá ionadaíocht mhiondíola na Cathrach gan athrú le roinnt blianta anuas, 
chomh mór sin go bhfuil dúshlán ag baint le lárionaid eile sa réigiún ó thaobh tosaíochta miondíola 
laistigh den Oirdheisceart. Tá athfhorbairt na bpríomhláithreán laistigh de Lár na Cathrach, mar na 
Céanna Thuaidh agus Sráid Mhichíl, fíorthábhachtach chun go bhféadfaidh an Chathair a ról agus a 
feidhm a neartú agus dul san iomaíocht mar cheann scríbe miondíola ardleibhéil. Chuige seo, ní mór Lár 
na Cathrach a bheith dírithe agus a bheith mar fhócas do mhiondíol comparáide ardoird chomh maith le 
forbairt mar chathair bheo.

Pleanála Miondíola d’Údaráis Phleanála – 2012 

Aithníonn na Treoirlínte um Pleanáil Miondíola cúig phríomhchuspóir beartais atá le cur chun cinn ag 
Údaráis Phleanála agus iad ag pleanáil do riachtanais forbartha na hearnála miondíola agus aghaidh a 
thabhairt orthu, leagtar amach iad seo thíos:

1. A chinntiú go mbíonn forbairt miondíola bunaithe ar phlean.

2. Beogacht lár na cathrach a chur chun cinn tríd an gcur chuige seicheamhach i leith na forbartha.

3. Forbairt ar ardchaighdeán a chumasú i suíomhanna cuí chun iomaíochas a chinntiú.

4. Athrú modha a éascú i rochtain mhiondíola ar mhodhanna feithiclí neamhphríobháideacha agus,

5. Torthaí ardchaighdeáin dearaidh uirbigh a sheachadadh.

Lámhleabhar Dearaidh Miondíola - 2012

Is doiciméad comónta é seo leis na Treoirlínte atá sonraithe thuas agus tá sé beartaithe leis na húdaráis 
phleanála a threorú agus iad ag ceapadh polasaithe deartha cuí agus freagraí bainistíochta forbartha agus 
iad ag déileáil le saincheisteanna miondíola. Soláthraíonn siad freisin prionsabail cháilíochta atá bunaithe 
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ar fhianaise do pháirtithe ábhartha lena chinntiú go gcomhlíonann forbairt miondíola nua na caighdeáin is 
airde maidir le dearadh, comhtháthú sráid-dreacha agus nascacht.

3.6.1 Straitéis Mhiondíola do Chathair agus do Chontae Phort Láirge 2020
Tá sé mar aidhm ag an Straitéis Mhiondíola do Chathair agus do Chontae Phort Láirge (Aguisín 4 
agus Caibidil 3 Cuid 2 den Phlean) lárionad miondíola lár chathair Phort Láirge a chomhdhlúthú mar 
phríomhcheann scríbe miondíola sa Chontae agus sa Réigiún, chun forbairt miondíola a chur chun cinn i 
lár bailte Dhún Garbhán agus na Trá Móire, ionaid cheantair bhruachbhailte/ chomharsanachta agus chun 
freastal ar riachtanais mhiondíola áitiúla na bpobal ar fud an Chontae. 

3.6.2 An t-ordlathas Miondíola
Tá an t-ordlathas miondíola don Chathair agus don Chontae leagtha amach i dTábla 3.3. Tá Cathair Phort 
Láirge ag barr an ordlathais agus cruthaíonn sí Sraith 1 laistigh den ordlathas miondíola. Tá na lárionaid 
dara sraith comhdhéanta de phríomhbhaile Dhún Garbhán, na Trá Móire agus lárionaid cheantair/fo-
uirbeacha atá ann cheana féin timpeall Chathair Phort Láirge. Tá Bailte Uirbeacha i Sraith 3, agus i Sraith 4 
tá Ionaid Áitiúla agus Comharsanachta i gCathair Phort Láirge le Sraith 5 comhdhéanta de Shiopaí Beaga 
Áitiúla a fhreastalaíonn ar limistéir chónaithe/eastáit agus siopaí atá ceangailte le stáisiúin líonta peitril srl 
a fhreastalaíonn ar dobharcheantar áitiúil.

Tábla 3. 3 Ordlathas Miondíola Phort Láirge

Leibhéal/Feidhm Lár

Sraith 1 Cathrach Lár Chathair Phort Láirge

Sraith 2 (L1) Fo-Réigiúnach Lár Bhaile Dhún Garbhán

Sraith 2 (L2) Ionaid Cheantair/Fo-uirbeacha Lár Bhaile na Trá Móire 

(Níos mó ná 10,000 Daonra) Ard Caoin/Farronshoneen

Ionad Phort an Chalaidh Fearann na Mainistreach

Cill Barra, Bóthar na Thrá Mhór, Inner Relief Road

Ionad Siopadóireachta Phort Láirge, Lios Dúgáin

Sraith 3 Bailte Beaga agus Ceantair Thuaithe Dún Mór Thoir

(1,500 – 5,000 Daonra) Port Lách

Lios Mór

Tulach an Iarainn

Coill Mhic Thomáisín

Ceapach Choinn

Sraith 4 Siopadóireacht Áitiúil Baile na Cille

Baile Beag

Carraig Phiarais

An Claí Buí

Hypermarket, Sráid Uí Mhuireagáin

Cill Chuacháin

An Cuarbhóthar Lasmuigh Baile Liam, Bóthar Bhaile Gunnair 
(ar aghaidh Fearann na Cluana).

Cnoc Buí

Sraith 5 Eile Siopaí Áitiúla i gCathair Phort Láirge

Sráidbhailte i gContae Phort Láirge 
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3.6.3 Measúnú ar Fhorbairtí Miondíola
De réir na dTreoirlínte Pleanála Miondíola, tá roinnt critéar bainistíochta forbartha ábhartha aitheanta 
chun forbairtí miondíola a mheasúnú. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur chóir na critéir seo 
a léamh in éineacht le riachtanais eile an Phlean, go háirithe iad siúd atá leagtha amach in Imleabhar 2 
Caighdeáin um Bainistíocht Forbartha, chomh maith leis an Straitéis Mhiondíola in Aguisín 4.

3.6.4 Lár na Cathrach Ilfheidhmeach agus Solúbtha
Ní mór lár Chathair Phort Láirge a bheith níos athléimní agus inoiriúnaithe d’athrú. Caithfidh Lár na 
Cathrach éabhlóidiú le bheith ina spás ilfheidhmeach agus solúbtha a sholáthraíonn, chomh maith 
le húsáidí tábhachtacha miondíola a sholáthar, raon úsáidí eile lena n-áirítear cónaithe, fóillíocht, 
áineas, fostaíocht, turasóireacht, cathartha, pobail, cultúrtha, sláinte agus oideachas do na pobail ar a 
bhfreastalaíonn siad. Cabhróidh comhcheangal na n-úsáidí seo le cur le beogacht agus le beogacht na 
n-úsáidí atá ann cheana féin agus féadfaidh sé cabhrú le fíor-bhraistint áite, féiniúlacht agus cuimsitheacht 
a chothú do chónaitheoirí áitiúla agus do chuairteoirí araon.

Cé go ndíríonn an chuid seo go príomha ar Chathair Phort Láirge, is féidir na prionsabail a chur i bhfeidhm 
ar Dhún Garbhán agus ar an Trá Mhór chomh maith le bailte beaga agus sráidbhailte mar ionaid 
ilfheidhmeacha i gcomhthéacs níos leithne an bheartais phleanála miondíola, tarraingíonn sé freisin ar an 
gcur chuige maidir le cruthú braistint den áit (déan tagairt freisin le do thoil le chuspóirí beartais i gCaibidlí 
7 agus 8).

Go ginearálta tá an earnáil mhiondíola ina hiomláine tar éis dul faoi athrú suntasach le blianta beaga 
anuas mar gheall ar athrú ar phatrúin siopadóireachta agus méadú ar shiopadóireacht idirlín, ‘cliceáil agus 
bailigh’ agus teacht chun cinn ‘tomhaltóirí uile-chainéil’, a úsáideann meascán de tháirgí traidisiúnta brící 
agus moirtéal miondíola in éineacht le hardáin ar líne chun a gcuid ceannacháin a dhéanamh.

Tá an fócas sa todhchaí i miondíol fisiciúil ar rud ar a dtugtar miondíol ‘eispéireasach’, le haistriú dá bharr 
ó lár an bhaile atá faoi cheannas tairiscint mhiondíola comparáide go dtí ceann ina gcaitear níos mó ama 
ar ‘eispéiris’ ar nós fóillíochta, cultúir, oidhreachta, bia, deochanna agus seirbhísí miondíola. Ní leor táscairí 
eacnamaíocha traidisiúnta leo féin a thuilleadh chun feidhmíocht baile a thomhas atá ina thairiscint i 
bhfad níos éagsúla agus níos casta anois.

Tugann an imeacht nua seo deis nach beag do Phort Láirge. Soláthraíonn an Chathair cheana féin raon 
leathan deiseanna fóillíochta, fostaíochta, tithíochta, cultúir/oidhreachta agus oideachais chomh maith 
le tairiscint leathan miondíola. Ní féidir leis na treochtaí a aithníodh thuas ach cuidiú leis an gcathair a 
neartú. Baineann ionaid uirbeacha, ceantair fo-uirbeacha, comharsanachta agus bailte beaga/sráidbhailte 
níos mó leas freisin as na treochtaí a aithníodh thuas, go háirithe an méadú ar an éileamh atá ar 
shiopadóireacht chomharsanachta agus áitiúil.

3.6.5 Príomhlimistéar Siopadóireachta
Aithnítear príomhlimistéar siopadóireachta Chathair Phort Láirge i bhFíor 3.5. Síneann an ceantar ó 
na Céanna Thuaidh ó dheas agus folaíonn sé Sráid na mBioránach, An tSráid Leathan, Cearnóg Sheáin 
Roibeird, Sráid Sheoirse, Sráid Gladstone, Sráid Phádraig Bheag, Sráid Phádraig, Cearnóg Arundel, Lána an 
tSeolphíopa, Sráid an Mhalartáin, Sráid Kiezer, Sráid Henrietta, An tSráid Nua, Sráid Stiabhna agus Sráid 
Mhichíl agus na bloic idir na sráideanna seo.

D’fhonn cur chuige ilfheidhmeach/solúbtha i lár na cathrach a éascú chomh maith le carachtar miondíola 
an chroílimistéir siopadóireachta a chothabháil agus a neartú, ar féidir drochthionchar a bheith aige ar 
éadanas marbh agus úsáidí miondíola ar ord níos ísle, tá an croí miondíola sainithe mar Sráideanna Crios 
1 agus Crios 2. Mínítear feidhm limistéar na gcriosanna seo thíos, le critéir úsáide talún leagtha amach i 
dTábla 3.4 agus a suíomh léirithe i bhFíor 3.5 agus 3.6.
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Waterford City & County
Development Plan 2022 - 2028
Waterford City Centre Retail Core Area

Legend:

Retail Core Area

Fíor 3.6 Croílimistéar Miondíola Chathair Phort Láirge

Fíor 3.7 Líomatáistí Lár na Cathrach (Foinse Scéim Pleanála na gCéanna
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Is é cuspóir Chrios 13 príomhfheidhm mhiondíola an chroílimistéar siopadóireachta a chosaint le béim ar 
mhiondíol comparáide ardoird/meán agus meascán saibhir úsáidí, agus ceadaíonn ainmniú sráideanna 
Crios 2 cur chuige níos solúbtha agus ilfheidhmeach a ghlacadh le húsáidí ar na sráideanna seo.

3.6.6 Céad/Seicheamhach Chur Chuige Lár na Cathrach
Sa chás go bhfuil suíomh forbartha miondíola beartaithe ar imeall an lár nó lasmuigh den lár, ní mór 
tástáil sheicheamhach a chur i bhfeidhm de réir na dTreoirlínte Pleanála Miondíola.

Is é an t-ord tosaíochta don chur chuige seicheamhach ná forbairt mhiondíola a lonnú i lárlimistéar 
siopadóireachta Lár Chathair Phort Láirge agus na lárionaid cheantair bhruachbhailteacha, agus gan ach 
forbairt miondíola a cheadú i suíomhanna imeall an lár nó lasmuigh den lár áit a bhfuil na roghanna eile ar 
fad traochta. 

3 Áirítear i gCrios 1 na sráideanna seo a leanas: Sráid Mhichíl, An tSráid Leathan, Sráid na mBioránach, Sráid Sheoirse Mhór, Sráid na mBráithre 

Dubha, Lána Arundel, Cearnóg Arundel agus Peter’s Street.. 

Tábla 3. 4 Príomhlimistéar Miondíola Cineálacha Sráide

Cineál Cur Síos

Crios 1

Áirítear leis na príomhshráideanna siopadóireachta Sráid Mhichíl, an tSráid Leathan, Sráid na 
mBioránach, Sráid Sheoirse Mhór, Sráid na mBráithre Dubha, Lána Arundel, Cearnóg Arundel 
agus Peter’s Street laistigh de Chroílimistéar Miondíola Chathair Phort Láirge.
Chun tairiscint mhiondíola na sráideanna seo a neartú, beidh na cuspóirí úsáide talún i 
bhfabhar úsáid miondíola d’ord níos airde/meánmhéide ag leibhéal na talún. Dímholfar moltaí 
le haghaidh asraonta seirbhíse mar ionaid glaonna, geallghlacadóirí, bialann ghasta, stuaraí 
siamsaíochta agus casino-anna ag leibhéal na talún. Déanfar úsáidí neamh-mhiondíola eile 
ar nós tithe tábhairne, caiféanna, bialanna a mheas de réir a bhfiúntais; ceadófar forbairtí dá 
leithéid ar choinníoll nach mbainfear an bonn de phríomhfheidhm miondíola na sráide.

Crios 2

Áirítear gach sráid agus lána eile laistigh den Phríomhlimistéar Siopadóireachta. Tá meascán 
d’úsáidí miondíola agus neamh-mhiondíola ar na sráideanna seo cheana féin. Chun carachtar 
miondíola na sráideanna seo a neartú, spreagfar breis forbartha ar éadain mhiondíola. 
Breathnófar go fabhrach ar úsáidí comhlántacha neamh-mhiondíola ar nós caifé agus 
bialanna a chuireann le beogacht na sráide agus a chruthaíonn timpeallacht úsáide measctha 
chun eispéireas siopadóireachta agus fóillíochta níos comhtháite a sholáthar, ach ag tabhairt 
aird freisin ar an bpríomhfheidhm miondíola den tsráid.
Déanfar iarratais ar asraonta seirbhíse miondíola eile agus úsáidí eile ar nós caiféanna idirlín, 
ionaid ghlaonna, geallghlacadóirí, bialann beir leat, eischeadúnais, stuaraí siamsaíochta, ‘siopaí 
galtoitín’, ‘airgead tirim d'ór’ agus siopaí den chineál ‘Punt’, carrchíosa, institiúidí airgeadais 
agus oifigí ar leibhéal na talún a mheas de réir a dtuillteanas, agus ní fhéadfar iad a cheadú 
ach amháin nuair nach mbeadh ceannasacht dá leithéid d’éadanas neamh-mhiondíola mar 
thoradh ar an bhforbairt sin ar an tsráid.

Limistéir Eile

Laistigh de limistéir eile de Lár na Cathrach déanfaidh an tÚdarás Pleanála iarracht 
athbheochan réadmhaoine folamh / tréigthe / aonaid siopa a chur chun cinn mar thosaíocht. 
Déanfar aon tograí le haghaidh forbairtí miondíola/tráchtála nua nó athchóiriú foirgneamh 
cónaithe atá ann cheana féin le haghaidh úsáidí miondíola/tráchtála a mheas de réir a 
bhfiúntais agus de réir an chur chuige seicheamhach i leith forbairt miondíola/tráchtála.
Déanfar iarratais ar asraonta seirbhíse miondíola eile agus úsáidí eile ar nós caiféanna idirlín, 
ionaid ghlaonna, geallghlacadóirí, bialann beir leat, eischeadúnais, stuaraí siamsaíochta, ‘siopaí 
galtoitín’, ‘airgead tirim d'ór’ agus siopaí den chineál ‘Punt’, carrchíosa, institiúidí airgeadais 
agus oifigí ar leibhéal na talún a d’fhéadfadh drochthionchar a imirt ar shaintréithe ceantair 
a mheas de réir a bhfiúntais, agus ní fhéadfar iad a cheadú ach amháin nuair nach mbeadh 
iomadú éadanas/úsáidí comhchosúla ar an tsráid mar thoradh ar fhorbairt dá leithéid.
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Beidh ar iarratasóirí a bhformáidí a athrú agus suíomhanna níos lú agus roghanna ilstóir a bhreithniú. De réir 
RPO 151(f) agus (g) den Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíoch, ní bhreithneofar leorgacht an tsoláthair 
pháirceála ag láithreáin neamhchónaithe mar bheart d’oiriúnacht láithreáin i dtástálacha seicheamhach.

Sa chás go bhfuiltear ag moladh forbairt miondíola ar shuíomh ar imeall an lár, ní mór don iarratasóir a 
léiriú nach bhfuil aon láithreáin nó láithreáin ionchasacha lena n-áirítear aonaid fholmha laistigh de lár 
na cathrach nó laistigh de lárionad sainithe ceantair / bruachbhailte atá (a) oiriúnach (b) ar fáil agus (c) 
inmharthana, an féidir an láithreán sin ar imeall an lár a mheas.

3.6.7 Ionaid Cheantair Fho-uirbeacha agus Siopadóireacht Áitiúil 
Tá ról tábhachtach ag soláthar miondíola maidir le hionaid bhríomhara agus comharsanachtaí inbhuanaithe 
a chruthú i gceantair atá ann cheana féin agus i gceantair nua agus éireoidh sé níos tábhachtaí maidir le 
cruthú comharsanachtaí 10 nóiméad na Cathrach. Spreagfaidh an Chomhairle soláthar miondíola cuí ar fud 
na Cathair de réir na dTreoirlínte Pleanála Miondíola (2012) agus an ordlathas lonnaíochta agus miondíola, 
straitéis lárnach agus straitéis miondíola. 

3.6.8 Trádstóráil Miondíola 
Aibhsítear i Straitéis Mhiondíola Chathair agus Chontae Phort Láirge go mbeidh éileamh teoranta ar bhreis 
spás urláir trádstórála miondíola i gCathair nó i gContae Phort Láirge sa ghearrthéarma.

Deir na Treoirlínte Pleanála Miondíola nár cheart go mbeadh aonaid mhiondíola aonair níos lú ná 700 méadar 
cearnach agus nach mó ná 6,000 méadar cearnach i méid. Is ionann na figiúirí seo agus oll-achar urláir, lena 
n-áirítear ionaid stórála agus garraíodóireachta. Maidir le forbairtí trádstórais mhiondíola lasmuigh de lár na 
mbailte, tá sé ríthábhachtach go gcuirfí srian ar an raon earraí a dhíoltar ag coinníoll pleanála d’earraí toirtiúla 
tí ar nós táirgí DIY, cairpéid, troscán, agus earraí leictreacha. D’fhéadfadh go mbeadh tionchar diúltach ar 
bheogacht agus ar inmharthanacht cheantar lár an bhaile mura ndéantar amhlaidh.

Déanann na Treoirlínte foráil d’uasteorainn ar aonaid trádstórais mhiondíola ar mhórscála os cionn 6,000 
méadar cearnach comhlán (lena n-áirítear aon ionad coimhdeach garraíodóireachta) mar gheall ar a 
dtionchar féideartha ar an ngréasán bóithre agus a n-acmhainneacht monaplachtaí áitiúla a chruthú a 
chuirfeadh bac ar iomaíocht laistigh dobharcheantair áitiúla.

Mar sin féin, is féidir an uasteorainn 6,000 méadar cearnach a mhaolú i gcúinsí eisceachtúla. Éilíonn scála 
na n-asraonta sin abhantrach daonra réigiúnach, mura náisiúnta. Dá réir sin, féadfar breithniú a dhéanamh 
ar eisceachtaí molta ón teorainn trádstórais miondíola 6,000 méadar cearnach ar thuillteanais na n-iarratas 
forbartha aonair sna cúig chathair, Baile Átha Cliath, Corcaigh, Port Láirge, Luimneach/Sionainn agus 
Gaillimh. Chun a bheith inghlactha ó thaobh pleanála de, ní mór d’aon mholadh do thrádstóras miondíola 
aonair ar scála mór le spás urláir níos mó ná 6,000 méadar cearnach comhlán a léiriú go bhfuiltear ag 
comhlíonadh na gcritéar atá leagtha amach in Alt 4.11.2 de na Treoirlínte Pleanála Miondíola.

3.6.9 Comhstraitéis Mhiondíola do Cheantar MASP Phort Láirge
Deir na Treoirlínte um Pleanáil Miondíola (2012) nach mór ‘Straitéisí Miondíola Comhpháirteacha nó Il-
Údaráis a ullmhú’ do cheantair uirbeacha agus aithníonn siad Port Láirge agus Contaetha Chill Chainnigh, 
Thiobraid Árann agus Loch Garman mar na húdaráis phleanála ar cheart dóibh páirt a ghlacadh in ullmhú 
na Comhstraitéise Miondíola.

Ag féachaint d'fhorálacha na dTreoirlínte um Pleanáil Miondíola, 2012, agus go háirithe alt 3.5 'Straitéisí 
Miondíola Comhpháirteacha nó Il-Údaráis', agus 'Straitéis Réigiúnach Spáis Eacnamaíochta' Thionól 
Réigiúnach an Deiscirt, 2040, Port Láirge Cuspóir Beartais MASP 19 (a), tá an Chomhairle tiomanta do 
Straitéis Mhiondíola Chomhpháirteach nó Il-Údaráis a sheachadadh do Limistéar MASP Phort Láirge.
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Cuspóirí Polasaí Miondíola Chathair Phort Láirge

W 
Miondíol 
Cathrach 
01

Treoirlínte Miondíola 
A chinntiú go aontaíonn gach forbairt mhiondíola bheartaithe le beartais ábhartha an Phlean 
Forbartha agus na ceanglais agus na critéir mar a bhunaítear iad sna Treoirlínte Pleanála Miondíola 
2012, sa Lámhleabhar Dearaidh Miondíola a théann leis agus i Straitéis Mhiondíola Chathair agus 
Chontae Phort Láirge 2020 (nó aon nuashonruithe ina dhiaidh sin ar an bplean forbartha).

W 
Miondíol 
Cathrach 
02

Ordlathas Miondíola
Ba cheart go mbeadh forbairt mhiondíola de chineál, de mhéid agus de scála a oireann don lár, 
agus aird chuí á tabhairt ar an ordlathas miondíola agus ar an leibhéal cuí forbartha ag gach sraith. 
Tá an leibhéal cuí forbartha ag gach sraith sainmhínithe i Rannán 4.12.6 den Phlean Forbartha.

W 
Miondíol 
Cathrach 
03

Príomhacht Lár na Cathrach
Stádas lárlimistéar miondíola Lár Chathair Phort Láirge a dhearbhú, a chothabháil agus a chosaint 
mar phríomhlimistéar siopadóireachta d’earraí miondíola ar ord ard agus meánach i Réigiún an 
Oirdheisceart, ag soláthar éagsúlacht agus meascán de siopadóireacht, cultúrtha agus fóillíochta.

W 
Miondíol 
Cathrach 
04

Céad/Seicheamhach Chur Chuige Lár na Cathrach
Beidh an croílimistéar miondíola mar phríomhfhócas agus suíomh roghnaithe d’fhorbairt miondíola 
nua. Cuirfidh an Chomhairle an cur chuige seicheamhach i bhfeidhm maidir le tograí forbartha 
miondíola lasmuigh de chroícheantar miondíola lár na cathrach. Ní bhreithneofar láithreáin imeall 
lár nó lasmuigh de lár an bhaile ach amháin nuair atá sé léirithe go soiléir go bhfuil fiosrúchán 
iomlán déanta agus breithnithe go hiomlán ar gach láithreán oiriúnach atá ar fáil agus inmharthana 
i lárlimistéar miondíola na cathrach / lárionaid ceantair fo-uirbeach de réir na dTreoirlínte Pleanála 
Miondíola agus go háirithe an tástáil sheicheamhach.

W 
Miondíol 
Cathrach 
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Láir Fho-uirbeacha agus Chomharsanachta
Soláthar miondíola a chur chun cinn sa suíomh seo a leanas:
• SLáir cheantair bhruachbhailteacha, 
• Láir chomharsanachta,
• Siopaí áise áitiúla i gceantair chónaithe (áit a bhfuil easnamh soiléir sa soláthar miondíola trí 

fhorbairtí suas le 100m2 glan-limistéar díolacháin a cheadú), faoi réir taitneamhachta cónaithe 
a chosaint, agus 

• Siopaí réamhchúirteanna ag stáisiúin seirbhíse (suas le 100m2 de spás díolacháin glan).
Ba cheart go mbeadh leibhéal, cineál, scála leordhóthanach ag an gcineál miondíola agus ba cheart 
go mbeadh nádúr an spáis urláir atá molta oiriúnach don ionad sin i gcomhthéacs na treorach atá 
leagtha amach sna Treoirlínte Pleanála Miondíola (2012) nó aon nuashonrú orthu.
Ba cheart go mbeadh aon mholadh maidir le spás urláir comparáide suntasach ag tacú le measúnú 
soiléir féachaint an mbeadh tionchar ábhartha ag forbairt dá leithéid ar Lár Chathair Phort Láirge. 
Beidh díol earraí comparáide ard agus meán-ord teoranta do limistéar Lár na Cathrach chun a 
phríomhacht miondíola a chosaint agus a neartú.
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Cuspóirí Polasaí Miondíola Chathair Phort Láirge
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Miondíol 
Cathrach 
06

Ionaid Ilfheidhmeacha
Tacóimid le forbairt Lár Chathair Phort Láirge, Lárionaid Cheantair Fho-uirbeacha agus Ionaid 
Chomharsanachta mar ionaid inrochtana, ilfheidhme a bhfuil ardchaighdeán fearainn uirbeach 
agus caighdeán déanta áite acu, a chuireann éagsúlacht úsáidí ar fáil ar scála cuí agus a éascaíonn 
forbairt choincheap comharsanachta 10 nóiméad na Cathrach agus a fhreastalaíonn ar riachtanais 
na bpobal ar a bhfreastalaíonn siad. Maidir leis an bpríomhlimistéar miondíola i Lár Chathair Phort 
Láirge cuirfimid úsáidí gníomhacha chun cinn ag leibhéal na sráide ar na príomhshráideanna 
siopadóireachta i gcroílár miondíola lár na cathrach ag féachaint do na critéir do shráideanna Crios 
1 agus Crios 2 atá leagtha amach i dTábla 3.4.

W 
Miondíol 
Cathrach 
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Ollstóráil Miondíola 
Déanfaidh an Chomhairle rialú docht ar ollstóráil miondíola nua i gCathair Phort Láirge ar 
feadh ré an Phlean. Ceanglófar ar aon iarratas ar thrádstóráil mhiondíola a léiriú nach mbeidh 
drochthionchar ag an togra ar bheogacht ná ar inmharthanacht Lár na Cathrach de réir na gcritéar 
atá leagtha síos sna Treoirlínte Pleanála Miondíola d’Údaráis Phleanála (2012) nó aon nuashonrú 
orthu agus Straitéis Miondíola.
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Miondíol 
Cathrach 
08

Comhstraitéis Mhiondíola 
Laistigh de bhliain amháin tar éis glacadh le Plean Forbartha Contae agus Cathrach Phort Láirge 
ullmhóimid Comhstraitéis Mhiondíola do Cheantar Cathrach Phort Láirge i gcomhar le Comhairle 
Contae Chill Chainnigh/na húdaráis áitiúla ábhartha in aice láimhe agus Comhthionól Réigiúnach 
an Deiscirt, de réir na dTreoirlínte Miondíola (2012) agus Cuspóir polasaí 19 MASP Phort Láirge, 
agus athróimid an Plean Forbartha de réir mar is gá tar éis don Chomhstraitéis Mhiondíola a bheith 
curtha i gcrích.
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3.7 Ceathrú Chultúrtha Phort Láirge
Tá Ceathrú Chultúrtha Phort Láirge suite feadh droma Shráid Uí Chonaill agus a sráideanna agus spásanna 
imeallacha (mar a léirítear trasna) a nascann Sráid Sheoirse Mhór le Drioglann Phort Láirge agus tá sé 
mar fhócas d’athghiniúint faoi stiúir an chultúir sa chathair. Tugann an sráid-dreach líneach d’fhoirgnimh 
bhreátha a bhí tráth mar chroílár gnó agus fiontraíochta Phort Láirge deis anois an ceantar a athúsáid chun 
tacú le cumas maireachtála, eolas, turgnamh, cruthaitheacht agus nuálaíocht. Chun tacú le seachadadh na 
Ceathrú Cultúrtha agus lár na cathrach bríomhar, éagsúil agus athléimneach tháirg Comhairle Cathrach 
agus Contae Phort Láirge an chéad phlean straitéiseach don cheantar in 2017 a d’aithin an ról tábhachtach 
a imríonn cultúr i bhforbairt féiniúlachta do chomharsanachtaí cathrach agus i seachadadh torthaí sóisialta 
agus eacnamaíocha. Tá plean straitéiseach ullmhaithe anois againn don tréimhse 2021-2025 a dhíríonn 
ar fhoirgnimh agus úsáidí, an réimse poiblí agus cruthú áite agus comhoibriú. Táimid tiomanta do thacú 
le beogacht agus éagsúlacht an cheantair agus forbairt a dhéanamh ar a chumas do ghlúin nua agus do 
chomharsanacht/pobal saibhrithe i lár na cathrach.
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Cuspóir Beartais Cheathrú Chultúr Chathair Phort Láirge

W Cathair 
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Chun tacú le Cuspóirí Beartais 6, 19 agus 20 MASP RSES a fhéachann le feabhas a chur ar 
athghiniúint, beogacht, turasóireacht agus deiseanna fostaíochta straitéiseacha do Chathair 
Phort Láirge trí Cheathrú Chultúrtha Phort Láirge a sheachadadh, cuirfimid na gníomhartha atá 
leagtha amach i bPlean Ceantar Straitéiseach Chultúrtha Phort Láirge 2021-2025 i bhfeidhm 
agus tuilleadh deiseanna agus foinsí maoinithe a lorg chun tacú le hiarrachtaí comhoibríocha 
na bpríomhpháirtithe leasmhara agus na ngrúpaí pobail chun acmhainn chruthaitheach agus 
nuálaíoch na Ceathrú Cultúrtha agus na pobail ghaolmhara a fhorbairt.

4

A CULTURAL QUARTER
FOR WATERFORD
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3.8 Taitneamhacht & Caitheamh Aimsire ar fud na Cathrach
Mar gheall ar an bhfás pleanáilte gan fasach do Cheantar Cathrach Phort Láirge beidh éileamh méadaithe ar 
rochtain ar thaitneamhachtaí spóirt agus áineasa, páirceanna agus spásanna oscailte. Tá forbairt páirceanna 
réigiúnacha agus limistéir áineasa nua inrochtana ar fud na cathrach agus an cheantair uirbeach riachtanach 
chun áit tharraingteach le hardchaighdeán beatha a sholáthar agus spás a sholáthar don dúlra agus don 
bhithéagsúlacht, don tsláinte agus don fholláine agus feabhas a chur ar ár n-athléimneacht in aghaidh athrú 
aeráide.

Ní dhearnadh pleanáil thragóideach do spásanna suntasacha taitneamhachta agus bithéagsúlachta sa 
Chathair go dtí seo. Tá caipiteal nádúrtha suntasach againn ar fud na Cathrach cheana féin, áfach, i gceantair 
ar nós na Siúire agus na Bearú, Inbhear/Cuan Phort Láirge, St. John’s River agus bealaí uisce eile, limistéar 
Chainéal an Rí, an cúrsa gailf bardasach, Páirc Dúlra Phort Láirge agus Páirce Dúlra Chill Bharra, Páirc an 
Phobail, Faiche Bhaile Uí Bhricín, pNHA Chill Bharra, lochán Coady agus láithreáin/bogaigh bithéagsúlachta 
eile, Glasbhealach Phort Láirge, clampaí crann, crannteorainneacha suntasacha aibí agus coillearnacha 
agus an poitéinseal do phailniú feabhsaithe laistigh dár spásanna glasa poiblí agus trasna ár gcromáin 
charrbhealaigh (Féach Aguisín 11 le haghaidh tuilleadh sonraí).  
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Tá roinnt de na sócmhainní seo aitheanta ag an bPlean Forbartha agus baineadh úsáid as cuspóirí criosaithe 
talamhúsáide chun idirnascacht a fheabhsú ar mhaithe le gréasán de spásanna taitneamhachta a fhorbairt atá 
inrochtana go héasca trí mhodhanna inbhuanaithe. Leagfaidh sé seo an bonn le haghaidh ullmhú na Straitéise 
um Spáis Oscailte Uathoibríoch agus Crios Glas dá dtagraítear i gcuspóir beartais W Cathair 20 thíos. Léirítear 
an coincheap seo go grafach i bhFíor 3.7 agus sa léarscáil chriosaithe úsáide talún molta don chathair.

Fíor 3.8 Léarscáil Choincheap Straitéis Spáis Fhairsing, Áineasa agus Crios Glas

Fíor 3.9 Léarscáil an Bhonneagair Ghlais, Cathair Phort Láirge
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Ag glacadh na gcéimeanna tosaigh i dtreo an Straitéis seo a fhorbairt, tá tailte fairsinge aitheanta ag an bPlean 
Forbartha le haghaidh úsáid taitneamhachta. Áirítear orthu seo i measc nithe eile feadh Ghlasbhealach 
Phort Láirge a nascann Sliabh Congreve le Carraig na bhFraochán le poitéinseal do ghnóthachan suntasach 
bithéagsúlachta, feadh Chumann na mBan an R710 a nascann Féarbhealach Phort Láirge ag Cloch an Óir le 
ceantar Chainéal an Rí agus gach limistéar taitneamhachta idirghabhála (lena n-áirítear Glasbhealach go Trá 
Mhór amach anseo), rochtain fheabhsaithe ar Pháirc Dúlra Chill Barra ó Chill Barra, síneadh ar Pháirc Dúlra 
Phort Láirge chun teorainn a chur le comharsanacht Iardheisceart na Cathrach atá ag teacht chun cinn ag 
Cill Barra agus an Baile Beag, ceantair atá suite feadh an chosáin cois abhann a nascann Blenheim le lár na 
cathrach agus a nascann Rice Bridge lenár teorainn riaracháin le Cill Chainnigh ag Fearann na Mainistreach, 
tailte feadh na coda uachtarach de Carraig na bhFraochán os cionn na habhann, mionpháirc feadh Bhóthar 
Charraig Phiarais, na Céanna Theas, tailte Naomh Otteran agus Naomh Eoin.

Ina theannta sin, tá cumas suntasach ag bonneagar glas agus gorm nó Réitigh Dúlra le ról a bheith acu i 
bhforbairt inbhuanaithe na Cathrach agus tá sé tábhachtach a mheas go gcinnteoidh comhtháthú níos fearr 
na bithéagsúlachta isteach i gcinntí eacnamaíocha agus forbartha torthaí feabhsaithe ó thionscadail agus go 
maolóidh sé in aghaidh iarmhairtí diúltacha athrú aeráide gan choinne.

Chun tacú le Cuspóir Beartais 21 MASP, ullmhóimid Straitéis Uirbeach Spáis Oscailte agus Crios Glas le linn 
shaolré tosaigh an Phlean Forbartha. Áireoidh sé seo comhoibriú laistigh de ranna laistigh de Chomhairle 
Cathrach & Contae Phort Láirge agus comhoibriú le príomhpháirtithe leasmhara ar nós Uisce Éireann, NPWS, 
OPW, SRA, SETU, Co. Co. Loch Garman agus Co. Co. Chill Chainnigh agus comhtháthú roinnt príomheilimintí 
a luadh thuas agus sinn ag breathnú freisin ar fheidhm eacnamaíoch agus áineasa Chuan Phort Láirge agus 
na Siúire amach anseo trí Chreatphlean Comhtháite Straitéiseach a ullmhú don Chuan, ag féachaint go cuí 
dár n-oibleagáidí i dtéarmaí na gCreat-Treoracha um Ghnáthóga agus Uisce. 

3.9 Crios Dícharbónaithe Chathair Phort Láirge
Cé go bhfuil roinnt cuspóirí beartais um athrú aeráide leagtha amach sa Phlean Forbartha a ionchorpraíonn 
ár Straitéis um Oiriúnú Aeráide agus cuspóirí beartais chun Port Láirge a threorú i dtreo cathair agus 
contae ísealcharbóin atá níos athléimní ó thaobh na haeráide de, d’aithin ár n-oibleagáidí faoin bPlean 
Gníomhaíochta Aeráide Náisiúnta roinnt gníomhartha sonracha le déanamh chun cabhrú lenár n-aistriú 
cóir. Éilíonn Gníomh 165 go sonrach go n-aithneofaí láthair nó limistéar amháin i ngach údarás áitiúil a 
bheadh faoi réir plean do Chrios Dícharbónaithe (DZ). Sainmhínítear iad seo mar limistéar spásúlachta ina 
sainaithnítear raon bearta maolaithe aeráide, oiriúnaithe agus bithéagsúlachta agus úinéirí gníomhaíochta 
chun aghaidh a thabhairt ar fhuinneamh ísealcharbóin áitiúil, ar astuithe gáis cheaptha teasa agus ar 
riachtanais aeráide chun cur le spriocanna náisiúnta gníomhaíochta aeráide. 

Cuspóir Polasaí Straitéise Conláiste/Caitheamh Aimsire ar fud na Cathrach agus Bonneagar 
Gorm Glas

W Cathair 
20

Chun tacú le Cuspóir Beartais MASP 21 agus chun cathair agus ceantar uirbeach atá níos athléimní 
ó thaobh aeráide de agus níos inbhuanaithe a sheachadadh don chontae agus don réigiún, 
ullmhóimid Straitéis Uirbeach Spáis Oscailte agus Crios Glas le linn shaolré tosaigh an Phlean 
Forbartha i gcomhar le príomhpháirtithe leasmhara. mar Uisce Éireann, NPWS, OOP, SRA, SETU, Co. 
Co. Loch Garman agus Co. Co. Cill Chainnigh. Áireoidh sé seo Straitéis um Bonneagar Gorm Glas 
don Chathair. Aithneoidh sé seo freisin suíomh do Pháirc Scála Réigiúnach laistigh de Cheantar 
Cathrach Phort Láirge chomh maith le páirceanna comharsanachta agus spásanna oscailte a 
fhorbairt ar bhealach atá comhsheasmhach le Cuspóir Beartais MASP Phort Láirge (PO) 21 (c) mar 
atá aitheanta sa RSES.
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Ba cheart go mbreithneodh pleananna don DZ sainaitheanta freisin na tairbhí eacnamaíocha agus sóisialta a 
bhaineann le dícharbónú lena n-áirítear trasdul díreach agus sláinte. Áirítear ar na príomhthionscadail agus 
gníomhartha a theastaíonn chun an Crios Dícharbónaithe a sheachadadh:

• Foinsiú leictreachais. 

• Bainistíocht teasa. 

• Riachtanais taistil a laghdú agus modhanna taistil a aistriú i dtreo iompar gníomhach agus poiblí. 

• Éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh feabhsaithe. 

• Leithlisiú carbóin; agus

• Córais stórála agus bainistíochta fuinnimh. 

Ina theannta sin baineann na tairbhí gaolmhara atá ailínithe leis an méid thuas le buntáistí a bhaineann le 
cáilíocht fheabhsaithe aeir, sláinte, bithéagsúlacht, carbón corpraithe, cleachtais talmhaíochta, bainistíocht 
inbhuanaithe talún, leibhéil torainn níos ísle, dramhaíl, uisce, geilleagar ciorclach etc., agus ba cheart iad a 
chomhtháthú le sonraí cliste. agus tionscnaimh 'cathracha cliste' (de réir mar is cuí). D’ullmhaigh an Plean 
Forbartha an bealach don DZ i dtéarmaí a chroístraitéise agus polasaithe a bhaineann le fuinneamh in-
athnuaite, athrú aeráide, taisteal gníomhach, cruthú áite, taitneamhacht/spás oscailte agus Bonneagar Gorm 
Glas. Samhlaítear gur féidir na ceachtanna a foghlaimíodh sa DZ a chur i bhfeidhm go huilíoch ar fud ár 
réimse riaracháin agus níos faide i gcéin.

Tá Cathair Phort Láirge, ina ról mar Phríomhchathair Réigiúnach agus mar thiománaí réigiúnach 
d'fhostaíocht agus fás daonra, suite go hidéalach chun ról suntasach a imirt chun ár bhfás eacnamaíoch a 
dhíchúpláil ónár n-astuithe carbóin. Geallfaidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge laghdú 7% 
ar an meán in aghaidh na bliana ar astuithe CO2 iomlán a bhaint amach ó 2021 go 2030 (laghdú 51% thar 
na deich mbliana) laistigh den DZ. Is é cur i bhfeidhm na spriocanna laghdaithe DZ seo faoi 2030 an chéad 
chéim do “Cathair Phort Láirge maidir le neodracht carbóin a bhaint amach faoi 2040”.

Mar chéad chéim forbróimid Anailís ar Éileamh ar Fhuinneamh Spásúlachta (SEDA) faoi threoir na Roinne 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH) mar aon le Plean Forfheidhmithe DZ cuimsitheach faoin 
31 Nollaig 2021 agus socróimid Oifig DZ tiomnaithe chun Plean Crios Dícharbónaithe Phort Láirge 2030 a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm agus oibriú i dtreo Port Láirge atá Neodrach ó thaobh Carbóin faoi 2040.

Cuspóir Beartais Crios Dícharbónaithe Phort Láirge
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D’fhonn a chinntiú go gcomhlíonann Cathair Phort Láirge a ról mar Phríomhchathair Réigiúnach 
agus mar thiománaí réigiúnacha an athraithe ó thaobh fás eacnamaíoch agus daonra de ar 
bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh ár n-astuithe carbóin a laghdú de réir ár spriocanna 
idirnáisiúnta, comhoibreoimid le príomhpháirtithe leasmhara ar nós CARO, SEAI, EPA, DECC, 
SETU, Co. Co. Chill Chainnigh, an SRA, NTA agus oibreoirí gnó eile agus grúpaí ionadaíocha cosúil 
le Cumann Lucht Tráchtála Phort Láirge chun gníomhartha a cheapadh agus a chur i bhfeidhm go 
hiomlán chun Crios Dícharbónaithe Chathair Phort Láirge a bhaint amach. Tacóimid agus éascóimid 
tionscadail a chuidíonn le baint amach na spriocanna laghdaithe astuithe carbóin.
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3.10 Cuspóirí Beartais Chathair Phort Láirge agus MASP

Cuspóirí Beartais Chathair Phort Láirge agus MASP

W Cathair 
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Cur I bhfeidhm MASP
Pleanáil agus seachadadh don chathair chomhlárnacha a shamhlaítear sa PLUTS Phort Láirge 
agus MASP Chathair Phort Láirge, mar bhall ceannais den chomhlacht forfheidhmithe MASP, i 
gcomhar le Tionól Réigiúnach an Deiscirt, Comhairle Contae Chill Chainnigh, agus príomhpháirtithe 
leasmhara eile maidir le rialachas agus cur i bhfeidhm, seachadadh seirbhíse agus bonneagair.

W Cathair 
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Comharsanachtaí Inbhuanaithe Nua
Cuirfimid chun cinn agus tacóimid le comhdhlúthú Chathair Phort Láirge in dhá chomharsanacht 
nua mar a shainaithnítear san RSES i.e. Comharsanacht na Cathrach Thiar Theas (Ollscoil/ An 
Baile Beag/ Cill Barra/ Leacain), agus Comharsanacht Iarthuaisceart na Cathrach (Carraig Phiarais/
Gracedieu), ar bhealach a fheidhmíonn an straitéis um chruthú áite agus straitéis tithíochta an 
Phlean Forbartha, agus tacaíonn sé le ról Chathair Phort Láirge mar shuíomh idirnáisiúnta scála, 
agus mar phríomhspreagthóir fáis eacnamaíoch agus daonra i Réigiún an Deiscirt.

W Cathair 
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An Phríomhchathair Réigiúnach
Úsáid a bhaint as deiseanna agus láidreachtaí Chathair Phort Láirge agus a príomh-chumasóirí 
fáis, d’fhonn cathair scála a chinntiú chun fás eacnamaíoch réigiúnach níos leithne a thiomáint, 
agus chun forbairt bhreise a dhéanamh ar chroílár ríthábhachtach bríomhar cathrach a éascaíonn 
meascán cuí de thráchtála, oidhreachta, cultúrtha, cois abhann, agus úsáidí cónaithe.
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Athrú ó Bhonn
Cuirfimid straitéisí agus cuspóirí beartais an Phlean Forbartha i bhfeidhm thar an tréimhse go dtí 
2028 chun athrú bunathraithe a sheachadadh ar fud Chathair Phort Láirge i gcomhréir leis an NPF, 
SRES agus MASP. Chuige sin lorgóimid infheistíocht ghaolmhar tríd an bPlean Forbartha Náisiúnta, 
an Ciste Forbartha um Athghiniúint Uirbeach agus meicníochtaí maoinithe eile atá ar fáil.
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Cuspóirí Beartais Chathair Phort Láirge agus MASP
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An Ceantar MASP Tuaithe
I gceantar tuaithe MASP Phort Láirge cinnteoimid:
1. Sláine, sainghné speisialta agus tírdhreach na gcodanna tuaithe den MASP agus den Chathair a 

chosaint, trína chinntiú go dtarlaíonn fás na Cathrach ar bhealach ordúil, atá eacnamaíoch agus 
inbhuanaithe maidir le húsáid talún agus soláthar talún. an bhonneagair phoiblí.

2. Teorainn shoiléir a choinneáil idir na ceantair thuaithe agus na ceantair faoi fhoirgnimh agus 
cosc a chur ar leathadh uirbeach. 

3. Úsáid cheantair thuaithe na Cathrach do thalmhaíocht inbhuanaithe a chur chun cinn; agus,
4. Úsáid na gceart slí poiblí atá i gceantar tuaithe na Cathrach a chaomhnú agus a chur chun cinn.

W Cathair 
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Bonneagar Criticiúil Iompair agus Soghluaisteachta
Cinnteoimid go dtarlóidh fás na cathrach ar bhealach bonneagair atá dírithe ar Iompar agus 
inbhuanaithe ó thaobh úsáid talún comhtháite agus pleanáil iompair, agus a laghdóidh brú 
tráchta, truailliú aeir agus a fheabhsaíonn cáilíocht na timpeallachta uirbí. Chun ár gcinnteoireacht 
sa todhchaí a threorú ina leith seo déanfaimid athbhreithniú ar PLUTS le linn shaolré an Phlean 
Forbartha ar chríochnú WMATS agus an staidéar bainistíochta éilimh a bhaineann leis. Aithneoidh 
an próiseas seo roinnt cuspóirí nua; ach, idir an dá linn, áirítear i measc roinnt cuspóirí: 
• Feabhsú breise ar an gcarrbhealach ar chodanna de Sheanbhóthar Chill Mhíodáin idir Eastát 

Tionsclaíochta an IDA agus Sanofi. 
• Ceansú tráchta suntasach ar Bhóthar Charraig Phiarais agus ar Bhóthar Chorcaí ag SETU agus 

Móinéar an Rí. 
• Feabhsú ar Bhóthar Charraig na bhFraochán tar éis chríochnú Glasbhealach Phort Láirge agus 

ag an am céanna spás a éascú chun Iarnród Ghleann na Siúire a nascadh le lár na cathrach san 
fhadtéarma. 

• Nasc feabhsaithe ó Bhóthar Chumann na mBan ag Airéine SETU go Tailte Criosaithe Tionscail 
lastoir den timpeallán. 

• Feabhsúchán feadh Bhóthar an Choiréil.
• Staidéar tráchta a dhéanamh ar ghluaiseacht ar Bhóthar Dhún Mór agus ar Bhóthar Bhaile 

Liam agus gníomhartha a cheapadh a bhaineann le leagan amach carrbhealaigh agus 
gluaiseacht tosaíochta. 

• Réitigh nuálaíocha a chur i bhfeidhm chun sábháilteacht shráideanna scoile agus leagan amach 
ginearálta na sráideanna ar fud na cathrach a fheabhsú agus go háirithe iad siúd i gcóngaracht 
Pháirc an Phobail/An Baile Nua agus lár na cathrach. 

• Tosaíocht a thabhairt do acomhail ríthábhachtacha do mhodhanna iompair gníomhacha agus 
inbhuanaithe. 

• Bealaí taistil gníomhacha malartacha agus leithscartha a sheachadadh ar fud na cathrach 
agus go háirithe ar bhruach na Siúire soir agus siar ó Rice Bridge, naisc chuig agus idir 
príomhghineadóirí turais ar nós áiseanna oideachais, fostaíochta agus sláinte a úsáideann 
spásanna taitneamhachta reatha nuair is féidir agus naisc níos leithne le ceantair lasmuigh de 
limistéar MASP mar an Trá Mhór;

• Facilitate and support the implementation of enhanced road access to Belview Port in 
collaboration with Kilkenny County Council in a manner consistent with the provisions of 
Section 5.2.2. of the Ferrybank Belview Local Area Plan 2017.

• Mol iompair bus/iarnród comhtháite a fhorbairt ar na Céanna Thuaidh/ laistigh de Lár na Cathrach. 
Ina theannta sin, tacaímid le forbairt bonneagair bhunathraithe ar nós trasnú abhann breise i lár na 
cathrach, trasrian abhann le sruth agus cuarbhealach seachtrach a chuirfidh ar chumas na cathrach 
comhlárnacha forbairt a dhéanamh agus lár na cathrach a athchumrú go hiomlán chun freastal ar an 
bhfithis. riachtanais na gcuairteoirí, na gcónaitheoirí agus an phobail ghnó. Tabharfar suíomhanna 
agus bealaí táscacha do na gnéithe infrastruchtúir seo chun críche le linn shaolré an Phlean 
Forbartha. Cinnteoidh tograí forbartha nach mbeidh aon drochthionchar ar shláine SAC na Siúire.
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Cuspóirí Beartais Chathair Phort Láirge agus MASP

W Cathair 
28

Straitéis Comharsanachta na Cathrach
Leanfaimid ag cur an Straitéis Comharsanachta i bhfeidhm chun soláthar a dhéanamh d'fhorbairt 
comharsanachtaí inbhuanaithe, cuimsitheacha agus ilghnéitheacha, dírithe ar ionaid tráchtála 
comharsanachta/ceantair le meascán úsáidí, dlúis, áiseanna pobail agus úsáidí lárionad 
comharsanachta. Ina theannta sin, cuirfimid bearta i bhfeidhm chun tréscaoilteacht a fheabhsú 
laistigh de chomharsanachtaí agus eatarthu chun an coincheap comharsanachta 10-nóiméad a 
sheachadadh trí mhodhanna taistil gníomhaí.

W Cathair 
29

Bruachbhailte na Cathrach
Cáilíochtaí comhshaoil na gceantar bruachbhailte atá ann faoi láthair a choinneáil, a chosaint agus 
a fheabhsú; a n-ionaid tráchtála comharsanachta/ceantair a neartú agus chun soláthar a dhéanamh 
do sheirbhísí óige agus poiblí breise, taitneamhachtaí agus áiseanna de réir mar is gá.

W Cathair 
30

Creat Dearaidh na gCéanna Theas
Le linn shaolré an Phlean Forbartha ullmhóimid Creat Dearaidh do na Céanna Theas. Beidh sé seo 
faoi cheannas spásanna taitneamhachta poiblí agus bithéagsúlachta ag tógáil ar Ghlasbhealach Phort 
Láirge agus idirnascadh Glasbhealach Phort Láirge go Ros Mhic Thriúin agus a bheidh idirscartha le 
húsáidí tráchtála a thugann meas ar fhoirm thógtha agus creatlach stairiúil na gCéanna Theas agus ag 
an am céanna ag idirphlé le forbairt nua scála ar na gCéanna Thuaidh.

W Cathair 
31

Comhoibriú Phort an Chalaidh
Cé go n-aithnímid neamhspleáchas na pleanála reachtúla i gceantar Phort an Chalaidh i gCill 
Chainnigh Theas mar atá léirithe i bPlean Ceantair Áitiúil Phort an Chalaidh agus Belview 2018, 
comhoibreoimid le Comhairle Contae Chill Chainnigh agus le príomhpháirtithe leasmhara eile chun 
gníomhartha tosaíochta a chur i bhfeidhm chun an fhís chomhroinnte a sheachadadh, chun cathair 
chomhlárnacha a bhaint amach agus ár bpobail agus ár gcomharsanachtaí uile a fheabhsú.



Geilleagar, Turasóireacht, 
Oideachas agus Miondíol

Caibidil 4

Dlúthfhás Inbhuanaithe Turasóireacht Inbhuanaithe

Gníomhú ar son na hAeráide

Inrochtaineacht agus Nascacht

Geilleagar agus Oideachas Éagsúil Geilleagar Tuaithe
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Caibidil 4: Geilleagar, Turasóireacht, 
Oideachas agus Miondíol

Cuspóirí Straitéiseacha

Cabhrú agus a chinntiú:

i. Go gcuirtear ar chumas Chathair Phort Láirge a mais chriticiúil a thógáil agus a ról mar thiománaí 
d’fhorbairt réigiúnach i Réigiún an Oirdheiscirt a chomhlíonadh, agus 

ii. Go n-éascaítear soláthar príomhthosaíochtaí infheistíochta ar fud na cathrach agus an chontae, agus ag 
an am céanna a chinntiú go bhforbraíonn siad ar bhealach inbhuanaithe le caighdeán maith maireachtála 
agus deiseanna do gach saoránach.

Deiseanna a chur ar fáil a spreagann fás eacnamaíoch inbhuanaithe ísealcharbóin agus athléimneach, 
nuálaíocht, agus gníomhaíocht tráchtála agus a chruthaíonn deiseanna d’fhás eacnamaíoch agus 
d’fhostaíocht nua, i gceantair uirbeacha agus tuaithe araon atá oiriúnach, agus tarraingteach, do riachtanais 
na dtionscal éagsúil, agus ag an am céanna an soláthar bonneagair atá riachtanach a aithint, a chomhordú 
agus a fheabhsú chun ligean do Chathair agus Chontae Phort Láirge fás agus rath a bheith uirthi san 
fhadtéarma.

Port Láirge a fhorbairt, a sheachadadh agus a chur chun cinn mar cheann scríbe turasóireachta den scoth 
ó cheann ceann na bliana, le heispéiris bharántúla, speisialta a mheallann cuairteoirí áitiúla, réigiúnacha, 
náisiúnta agus id-irnáisiúnta a chruthaíonn sochair fhadtéarmacha chun pobail áitiúla a fheabhsú agus chun 
tacú leo agus fás eacnamaíoch, poist agus rathúnas breise a bhaint amach do mhuintir Phort Láirge.

Port Láirge a fhorbairt agus a chur chun cinn mar ‘Chathair Foghlama UNESCO', agus an bonneagar, an t-oi-
deachas agus na deiseanna fostaíochta riachtanacha a chur ar fáil, mar aon le hollscoil a bhfuil tábhacht 
léi, agus an chóiríocht, na conláistí agus an caighdeán beatha a ghabhann léi, chun a chur ar chumas Phort 
Láirge dul san iomaíocht ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta mar chathair Eorpach nua-aimseartha a 
bhfuil tábhacht léi. Beidh 'coinneáil tallainne agus tarraingt tallainne' mar phríomhghnéithe de seo agus tá 
Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt, a bhfuil ceanncheathrú aici i gCathair Phort Láirge, ag glacadh páirt 
ghníomhach i gcruthú na gcineá-lacha deiseanna oideachais agus fostaíochta atá riachtanach chun tacú leis 
an gCuspóir seo.

A chinntiú go gcuireann Cathair Phort Láirge í féin chun cinn mar phríomhcheann scríbe miondíola agus 
tráchtála Réigiún an Oirdheiscirt trí athfhorbairt shuntasach a dhéanamh ar phríomhshuímh laistigh de Lár 
na Cathrach agus trí fhorbairt straitéiseach na gCé Thuaidh.

4.0 Réamhrá
Is í an fhís atá againn tacú le geilleagar láidir, inbhuanaithe, athléimneach agus rathúil, a mbeidh an tu-
rasóireacht, an fhiontraíocht, an nuálaíocht agus scileanna mar bhonn agus thaca aige, agus rochtain ar 
oi-deachas ardchaighdeáin do chách.

Déanfar é seo a éascú trí áiteanna a chruthú ar féidir fiontraíocht agus nuálaíocht a chothú, agus 
infheistíocht agus tallann a mhealladh, agus is féidir é sin a bhaint amach trí thiománaithe eacnamaíocha 
réigiúnacha a thógáil do Phort Láirge mar atá liostaithe san RSES agus trí thacú le deiseanna an geilleagar/
an geilleagar ciorclach a éagsúlú agus a neartú, chun acmhainneacht áiteanna a ghiaráil.
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Saintréith de chuid áiteanna tarraingteacha, rathúla agus iomaíocha is ea rochtain a bheith ag cách ar 
ré-imse áiseanna oideachais ardchaighdeáin. Tá nasc aitheanta idir gnóthachtáil oideachais agus cáilíocht 
na beatha. Tá baint dhearfach ag an oideachas le fás eacnamaíoch, le leibhéil ghnóthachtála níos mó a 
thugann rochtain ar chodanna níos leithne den mhargadh saothair; agus laghdaíonn an t-oideachas baol 
an eisiaimh shóisialta agus na bochtaineachta, agus spreagann sé rannpháirtíocht shóisialta. Bainfimid 
é seo amach trí thacú le fás agus forbairt na n-institiúidí foghlama uile agus trí naisc le gnó/fiontar agus 
nuálaíocht teicneolaíochta a chur chun cinn agus a chothú. Beidh forbairt agus feabhsú na dtionscnamh 
um Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil agus na Cathrach Sláintiúla i bPort Láirge ina gcomhpháirteanna 
riachtanacha chun stádas Chathair/Réigiún Foghlama UNESCO a bhaint amach. Tacóidh an Plean 
Forbartha freisin le forbairt an tionscnaimh Cathrach/Réigiúin Foghlama chuig lárionaid daonra uirbeacha 
agus tuaithe eile trí líonraí atá ann cheana (m.sh., an tSeirbhís Leabharlainne), agus tacóidh sé le hullmhú 
agus cur i bhfeidhm Straitéise Réigiúin Foghlama.

Tacaíonn an Chomhairle leis an aistriú beartaithe ó hOllscoil Teicneolaíochta WIT go hOllscoil Teicneo-
laíochta an Oirdheiscirt (SETU), a bhfuil a cheanncheathrú aici i gCathair Phort Láirge, agus beidh an 
fhor-bairt seo ina príomhchumasóir lena chinntiú go mbeidh Port Láirge ina Príomhchathair Réigiúnach 
san Oird-heisceart agus ina Cathair Ollscoile Eorpach nua-aimseartha. Beidh an ollscoil nua i mbun réimse 
leathan gníomhaíochtaí, beidh an méid a chuireann sí leis an gcathair agus leis an gcontae forleathan agus 
beidh an méid seo a leanas i gceist léi:

a. soláthar ardoideachais a mhéadú

i. chun an leibhéal gnóthachtála oideachais i measc an daonra réigiúnach a mhéadú,

ii. chun aghaidh a thabhairt ar dhaoine le tallann ag fágáil an réigiúin, agus

iii. chun an sreabhadh mac léinn agus daoine eile isteach sa réigiún a mhéadú.

b. an tionchar ar an tsochaí réigiúnach agus ar an ngeilleagar a dhoimhniú trí ghníomhaíocht mhéadaithe 
taighde agus nuálaíochta ar ardchaighdeán

i. caipiteal eolais an réigiúin a mhéadú trí fheabhas an taighde laistigh den acadamh a fhea-
bhsú,

ii. cur i bhfeidhm an eolais sin a dhíriú chun forbairt shóisialta agus eacnamaíoch an réigiúin a 
chur chun cinn i réimsí an speisialtachta réigiúnaigh agus an ardtionchair,

iii. chomh maith le deiseanna fostaíochta ardleibhéil, ardtionchair, ar phá maith a chur ar fáil do 
chéimithe, d'iarchéimithe, do thaighdeoirí agus do ghairmithe teicniúla.

Tá ról ríthábhachtach ag an bhfostaíocht agus ag an bhfás eacnamaíoch sa chóras pleanála maidir le sprio-
canna inbhuanaithe a sheachadadh ar mhaithe le leas an phobail, ionchais shóisialta agus eacnamaíocha 
na gcónaitheoirí uile a fheabhsú, agus sláinte eacnamaíoch agus athléimneacht ár gcathrach agus 
ár gcontae a fheabhsú. Caithfidh Port Láirge a bheith “oscailte don ghnó” le bheith ina n-áit rathúil, 
athléimneach agus in-bhuanaithe, ag freastal ar riachtanais éagsúla agus ar riachtanais athraitheacha 
na n-earnálacha agus na méideanna éagsúla gnó. Lena chois sin teastaíonn cur chuige trasearnála agus 
tras-rannach cuimsithe, com-hordaithe agus comhoibríoch ón dearcadh seo, a fhéachann le tionscnaimh a 
sheachadadh ar bhealach spri-ocdhírithe agus le fócas straitéiseach.

Tá próiseas bainistíochta talún réamhghníomhach agus gníomhach, ina bhfuil bainc talún 
(athfhorbraíochta agus úrnua) atá suite go straitéiseach, ríthábhachtach chun fás agus forbairt 
eacnamaíoch a éascú. Chun geil-leagar éagsúil agus athléimneach a chur chun cinn beidh orainn tógáil ar 
na sócmhainní atá againn cheana féin (timpeallacht nádúrtha, chultúrtha agus thógtha), agus smaointe 
nua ónár gcoláistí, ó eagraíochtaí taighde agus ónár lucht saothair oilte a chur i bhfeidhm. Ní mór dúinn 
freisin ár naisc a fheabhsú trí uasghrádú ar ár líonraí iompair agus cumarsáide digití ardluais agus ról níos 
réamhghníomhaí a ghlacadh i dtreo geilleagair ísealchar-bóin. 
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Maidir leis na príomhfheidhmeanna leathana agus na príomhghnéithe ar féidir leis an bPlean Forbartha 
tacú leo i ndáil le forbairt eacnamaíoch, áirítear orthu sin:

• Creat pleanála a leagan amach d'fhorbairt eacnamaíoch atá ag teacht le hordlathas an phlean, le hord-
lathas lonnaíochta agus le Croístraitéis an Phlean Forbartha agus a thacaíonn le pobail ar fud Phort 
Láirge.

• Soláthar dóthanach talún criosaithe agus seirbhísithe a chinntiú le haghaidh úsáidí agus fáis 
eacnamaíoch agus a ghineann fostaíocht ag láithreacha cuí.

• Straitéis a fhorbairt maidir le miondíol agus turasóireacht/ fóillíocht.

• Feabhas ar cháilíocht na beatha i ngach cuid den Chathair agus den Chontae a chur chun cinn agus a 
éascú.

• Tacú le soláthar áiseanna oideachais agus an gheilleagair eolais chun cultúr nuálaíochta, foghlama ar 
feadh an tsaoil agus scileanna saoil a chothú.

• Gníomhaíocht fiontraíochta agus deiseanna cnuasaithe a éascú agus tacú leo.

• Tacú le fás inbhuanaithe fostaíochta ar acmhainní nádúrtha Phort Láirge.

• Tacú le príomhearnálacha fáis, lena n-áirítear iad siúd ag suíomhanna straitéiseacha iompair/rochtana.

• Cur chuige comhsheasmhach a sholáthar i leith forbairt eacnamaíoch a ghineann cinnteacht agus 
soiléi-reacht d'iarratasóirí, d'fhorbróirí agus d'infheisteoirí a bhfuil baint acu leis an bpróiseas 
forbartha; agus,

• Creat de chaighdeáin bhainistíochta forbartha a sholáthar chun dea-chleachtas a chur i bhfeidhm 
maidir le forbairt d'fhonn timpeallacht inbhuanaithe agus ardcháilíochta a chinntiú agus cur léi.

Tá ceithre thosaíocht mar bhonn agus thaca ag ár gcur chuige chun cabhrú le fás agus forbairt 
eacnamaíoch chothrom a sholáthar:

• Infheistiú inár ndaoine agus inár mbonneagar ar bhealach inbhuanaithe.

• Cultúr nuálaíochta, taighde agus forbartha a chothú.

• Fás cuimsitheach a chur chun cinn agus deis a chruthú trí chomhtháthú áitiúil agus réigiúnach; agus,

• Nascacht chomhtháite a chur chun cinn chun ár gcomhoibrithe, trádáil agus infheistíocht, sláinte 
agus folláine a threisiú. 

4.1 Comhthéacs
Maidir le suíomhanna fostaíochta, tá léargas luachmhar le fáil i sonraí POWSCAR na Príomh-Oifige 
Staidrimh. I bhfíor 4.1 thíos tugtar léiriú físiúil ar na príomhréimsí fostaíochta. Sonraítear sa léarscáil líon 
na bpost áitiúil laistigh de Thoghranna Phort Láirge (EDanna). San iomlán, tá 44,901 duine ina gcónaí i 
bPort Láirge atá ag obair. Astu seo, tá 38,423 post lonnaithe i bPort Láirge, agus 71% (27,345 lonnaithe i 
gCathair Phort Láirge (bunaithe ar shuíomh an phoist trí POWCAR, 2016).
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Fíor 4.1 Suíomh na bPost i bPort Láirge 

Léiríonn sé seo an tábhacht a bhaineann le limistéar MASP, Cathair Phort Láirge agus go deimhin Dún 
Garbhán mar na príomhionaid fostaíochta i bPort Láirge. Is ionann na limistéir scáthaithe dorcha agus iad 
siúd ina bhfuil cion níos airde de dhaoine fostaithe, i gcomparáid le cónaitheoirí. Taispeánann criosanna 
ionad oibre i lonnaíochtaí níos mó, nó in aice leo, tiúcháin níos airde d'fhostaithe. Mar sin féin, tá roinnt 
cri-osanna oibre tuaithe ann a thaifeadann cion ard oibrithe freisin. Bhíodh geilleagar Phort Láirge ag 
brath go traidisiúnta ar earnálacha láidre talmhaíochta agus déantúsaíochta, agus bhíodh baint mhór ag 
miondíol le geilleagar na Cathrach freisin. Léiríodh i ndaonáireamh 2016 go bhfuil leathnú déanta ar an 
mbonnlíne eacnamaíoch, agus tacaítear go maith le geilleagar Phort Láirge iontu seo a leanas:

• déantúsaíocht (16.3%).

• tráchtáil agus trádáil (20.9%); agus,

• seirbhísí gairmiúla (25.3%).

Mar sin, cuimsíonn na deiseanna fostaíochta speictream leathan lena n-áirítear Biteicneolaíocht, TFC 
agus innealtóireacht, déantúsaíocht agus próiseáil, seirbhísí gairmiúla, turasóireacht agus fáilteachas, 
agus seirbhísí áitiúla. Is dócha go leanfar d'athstruchtúrú na n-earnálacha eacnamaíocha. Is dócha go 
gcuimseoidh sé seo gníomhaíochtaí breisluacha níos mó agus níos mó sna hearnálacha cógaisíochta, 
eolaíochta beatha, inne-altóireachta, seirbhísí gnó idirnáisiúnta, chomh maith le turasóireachta. Tacaíonn 
talmhaíocht i bPort Láirge leis na mílte post i ngeilleagar na tuaithe freisin, go díreach i bpróiseáil bia agus 
dí agus san agra-thionscal níos leithne.
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4.2 Suíomh 
Go ginearálta, spreagfar fiontair nua a ghineann fostaíocht chun iad féin a bhunú sa chathair nó sna bailte, 
sna sráidbhailte agus sna nóid lonnaíochta atá ann cheana, chun tacú le straitéisí Croíphlean Forbartha 
agus Lon-naíochta, agus i ngaireacht don bhonneagar, do na seirbhísí agus do thiúcháin fostaíochta atá 
ann cheana. Dá réir sin, tá beartais a bhaineann le forbairt eacnamaíoch agus múnlú ár ngnóthaí mar 
mhacalla ar phríomhphrionsabail eacnamaíocha RSES Réigiún an Deiscirt1. 

4.3 Réimsí Forbartha Straitéiseacha Fostaíochta/ Fáis
Breathnaítear ar thionscadail agus ar limistéir fostaíochta straitéiseacha a shainaithnítear trí na NSOanna 
agus na RSOanna (atá san áireamh i dTábla 4.1), mar phríomhchumasóirí fáis don Chathair agus don 
Chontae. Tá siad lárnach freisin i bhforbairt eacnamaíoch agus fostaíochta, athléimneacht agus fás 
inbhuanaithe a bhaint amach. Feabhsóidh agus tacóidh sé seo lenár gcáilíocht beatha, mar aon le soláthar 
comhtháite bonneagair agus fóntas cumasúcháin i gcoitinne, lena n-áirítear bonneagar glas/gorm agus 
bonneagar agus seirbhísí poiblí feabhsaithe.

1 (i) Speisialtóireacht Chliste (ii) Braisliú (iii) Tógáil Acmhainne (iv) Scaipeadh Eolais, agus (v) Comhfhorbairt Áite d'Fhorbairt Fiontair
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4.4 Líonraí, Braisliú, Nuálaíocht/Moil Fiontair agus Fion-traíocht 
Shóisialta
Chomh maith le bainistiú gníomhach talún na n-earnálacha eacnamaíocha, tá sé mar aidhm ag an 
gComhairle tacú le tionscnaimh mhol braisle/nuálaíochta laistigh de earnálacha agus ar fud earnálacha 
agus iad a éascú. Má dhéantar poitéinseal cnuasaithe nó mol nuálaíochta a neartú agus a fhorbairt (m.sh. 
innealtóireacht, bia, geilleagar ciorclach, tionscail chruthaitheacha, ríomhthráchtáil, ceardaíocht agus 
turasóireacht) meallfar cuideachtaí eachtracha agus déanfar iad a leabú agus spreagfar fás agus tosú 
fiontar faoi úinéireacht Éireannach.

Laistigh den chomhthéacs uirbeach, tá cnuasaigh/moil nuálaíochta i bPort Láirge atá ann cheana, 
lena n-áirítear eolaíochtaí beatha, teicneolaíocht cumarsáide, agus déantúsaíocht, atá dírithe ar roinnt 
ionad taighde ardchaighdeáin agus a dtacaíonn siad leo. Ina measc seo tá TQS i Lios Mór, an Grúpa 
Teileachumarsáide, Bogearraí agus Córais (TSSG), an tIonad Taighde Biteicneolaíochta Cógaisíochta agus 
Móilíneach (PMBRC), Crystal Valley Tech agus Ionad Taighde Ábhair Fheidhmeacha an Oirdheiscirt (SEAM), 
chomh maith le hIonad Taighde agus Nuálaíochta ArcLab atá dírithe ar ghnólachtaí nuathionscanta 
teicneolaíochta, agus Rikon, ionad Nuálaíochta i mBainistíocht Teicneolaíochta Gnó, iad uile le naisc chuig 
SETU. Tacaíonn roinnt díobh seo le réigiún na cathrach i gcoitinne freisin. Tacóidh an Chomhairle le líonra 
fairsing nuálaíochta cathrach agus con-tae a thógáil agus a fheabhsú, a nascfaidh gach ionad fiontraíochta 
agus gach saoráid ghaolmhar trí ionad Nuá-laíochta SETU ArcLabs in aon éiceachóras cumhachtach amháin 
le hacmhainní suntasacha, rochtain ar thaighde ardchaighdeáin, tacaíocht ghnó, agus bonneagar eile.

De bhreis ar an méid thuas, mar thoradh ar thionscnaimh bhraislithe sa chomhthéacs tuaithe, agus pobail 
ag obair le chéile, sainaithníodh roinnt limistéar straitéiseach sainiúil laistigh de bhraislí geografacha ina 
gcriosanna forbartha eacnamaíochta tuaithe2 laistigh dá limistéir faoi seach de réir Tábla 4.1.

Cabhraíonn na tionscnaimh seo chun líonra agus nóid nasctha tacaíochta a chur ar fáil do thionscnaimh 
ghnó nuathionscanta, foghlama agus chomhoibritheacha ar fud na cathrach agus an chontae, agus 
leanfaidh an Chomhairle ag tacú le soláthar áiseanna agus ag tacú leo.

2 Réimsí eacnamaíochta feidhmiúla ina léiríonn na ‘teorainneacha‘ patrúin gníomhaíochta eacnamaíche (m.sh. Taisteal chun oibre) seachas 

réimsí riaracháin
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Aithnítear go bhfuil caidrimh shiombóiseacha thábhachtacha idir lonnaíochtaí/ceantair a chuireann fiontar 
agus nuálaíocht chun cinn ag leibhéal foréigiúnach agus áitiúil araon. Is féidir le lonnaíochtaí agus ceantair 
láidreachtaí agus sainspeisialtachtaí eacnamaíocha comhchosúla a chomhroinnt, a chuireann deiseanna 
straitéiseacha ar fáil chun an geilleagar réigiúnach a thiomáint, ag cur le agus ag idirghníomhú le lárionaid 
fáis níos mó ar nós príomhbhailte agus limistéir uirbeacha nuair a chomhcheanglaítear iad. Cruthaíonn 
na líonraí seo deiseanna do thionscadail chomhoibritheacha agus baineann siad tairbhe chomhroinnte 
as infheistíochtaí sa bhonneagar straitéiseach, go háirithe ó thaobh nascacht idir-réigiúnach feabhsaithe 
(líonraí iompair agus cumarsáid dhigiteach).

Aithníonn Cuspóirí Beartais Réigiúnacha RPO 28 – comhoibriú/comhpháirtíocht, RPO 29 – Líonraí Lon-
naíochta Tuaithe agus RPO 30 – Líonraí Idir-Uirbeacha mar Thiomántóirí Réigiúnacha Comhoibrithe agus 
Fáis an ról tábhachtach atá ag an bplean forbartha maidir le comhpháirtíochtaí comhoibríocha a chothú 
agus tacú leo. Aithníonn an RSES freisin na líonraí féideartha seo a leanas a dtacaítear leo trí chuspóirí 
beartais an Phlean Forbartha:

• Gréasán Iompair agus Eacnamaíochta Luimnigh – Phort Láirge: Nascann an gréasán ionchasach seo 
ar feadh na haise straitéisí soir-siar ar fud an réigiúin cathracha agus limistéir MASP i Luimneach agus 
i bPort Láirge agus Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh agus Conair Eacnamaíochta an Oirthir mar 
aon le Príomhbhaile Chluain Meala agus bailte Charraig na Siúire, na Cathrach agus Thiobraid Árann. I 
measc na dtionscnamh luath ar feadh na haise seo tá Gormbhealach na Siúire.

• M9/Gréasán Iarnróid Phort Láirge-Cill Chainnigh-Cheatharlach-Bhaile Átha Cliath: Gréasán idir-ré-
igiúnach féideartha agus deis do chomhoibriú eacnamaíoch ag nascadh Ceantar Uirbeach Phort Láirge 
agus Príomhbhailte Cheatharlach agus Chathair Chill Chainnigh ar chonair straitéiseach bóithre agus 
iarnróid a nascann an réigiún le Ceantar Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Réigiún an Oirthir agus Lár 
na Tíre.

• Líonra Limistéar Cathrach Chorcaí, Luimnigh-Sionainne agus Phort Láirge.

• Líonra Iompair agus Eacnamaíochta Chorcaí go Phort Láirge lena n-áirítear Gormbhealach na hAbhann 
Duibhe agus gréasán Glasbhealaigh eadarchontae.

• An Chonair Thoir (Síneann Conair Eacnamaíochta Bhaile Átha Cliath Bhéal Feirste chomh fada le 
Calafort Ros Láir lena n-áirítear Guaire - Inis Córthaidh - Loch Garman agus nascacht láidir le Ros Mhic 
Thriúin, Port Láirge/Belview).

Tacaíonn Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge le comhpháirtíocht agus comhoibriú agus le 
seacha-dadh líonraí fo-réigiúnacha, idiruirbeacha agus áitiúla a fheabhsaíonn inbhuanaitheacht agus 
athléimneacht pobal i bPort Láirge agus ar fud an réigiúin níos leithne, agus tacaíonn sí freisin le nascacht 
fheabhsaithe lais-tigh den réigiún idir lonnaíochtaí líonraithe trí iompar poiblí, iarnróid, bealaí siúil agus 
rothaíochta idir-uirbeacha, glasbhealaí agus tionscnaimh r-shoghluaisteachta. Sainaithnítear deiseanna do 
líonraí agus do bhraislí i dTábla 4.1 agus breathnaítear ar nascacht iompair a thuilleadh i gCaibidil 5.

Meastar go bhfuil Fiontar Sóisialta ríthábhachtach d'fheabhas leanúnach ar leas agus caighdeáin 
mhaireachtála na ndaoine atá ina gcónaí i bpobail tuaithe agus uirbeacha i bPort Láirge agus leanfaidh 
an Chomhairle ag tacú leo. Gníomhaíonn sé ar fhiontar, ar fhostaíocht, ar ath-oideachas, gníomhú ar son 
na haeráide, slándáil, mea-bhairshláinte agus sláinte fhisiciúil, iompar, cúram leanaí agus cúram daoine 
scothaosta, na taibhealaíona, spórt agus áineas, cuimsiú sóisialta agus eacnamaíoch, seirbhísí pobail, 
bonneagar, saoráidí agus gach cineál duine agus clár bonneagair.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028 107

Tábla 4.1 Suíomhanna Fostaíochta Straitéiseacha

Deiseanna Fostaíochta Limistéir Forbartha Straitéiseacha 

Dlúis mhéadaithe agus athghiniúint 
athfhor-braíochta i limistéir 
fhoirgnithe atá ann cheana

• Lár na Cathrach (lena n-áirítear Triantán na Lochlannach)
• Ceathrú Chultúrtha Phort Láirge láraithe ar Shráid Uí Chonaill
• Iarshuíomh Waterford Crystal, Bóthar Chorcaí
• Láithreán ‘Oibreacha Gáis’ (Eastát Tionscail Bhaile Sheáin)
• Millers Marsh
• Carrchlós Shráid Bolton
• Suíomh Brooks
• Bóthar Chathair Phort Láirge Thoir/An Dún Mór

Moil fostaíochta agus mhiondíola 
in áiteanna in-rochtana mar 
chomhlánú ar lár na cathrach/an 
bhaile

• North Quays SDZ
• Lár na Cathrach – Sráid Mhichíl
• Carraig na bhFraochán – iarshuíomh Waterford Stanley
• Dún Garbhán (iarshuíomh Glanbia)
• Trá Mhór - Riverstown agus Baile an Phiocarda

Sineirgí tráchtála agus taighde 
in aice le moil ar nós Ollscoil/ 
Ospidéal/Aerfort/Calafort

• SSETU/Ionad Taighde agus Nuálaíochta
• Campas Eolais
• Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge
• Aerfort Phort Láirge
• Calafort Phort Láirge (Belview).

Láithreáin fiontar straitéiseacha 
réigiúnacha agus tuaithe le 
haghaidh úsáidí diansaothraithe 
campais/spáis chun bonn 
fostaíochta áitiúil a neartú

• Páirc Ghnó agus Teicneolaíochta an IDA, Baile an Bhuit-léaraigh,
• Eastát Tionsclaíochta Phort Láirge, Bóthar Chorcaí,
• Ionaid Fiontraíochta atá ann cheana: Dún Garbhán, Port Lách, 

Tulach an Iarainn, Lios Mór, Ceapach Choinn, Dún Mór, Coill Mhic 
Thomáisín, Dún Aill

• Ionaid Fiontraíochta Bhreise/ Nua/Moil chomhoibrithe: Dún 
Garbháin, Tulach an Iarainn, Lios Mór, Ceapach Cuain, An Rinn 
(Gaeltacht na nDéise), An Baile Nua agus Port Lách.

Gréasáin Fho-Réigiúnacha, Idir-
Uirbeacha, Uir-beacha agus Tuaithe 
agus sineirgí a bhraisliú
chun ‘nascacht’ agus 
comhiarrachtaí a ghiaráil

• Gréasán Iompair agus Eacnamaíochta Luimnigh - Phort Láirge
• M9/Gréasán Iarnróid Phort Láirge - Chill Chainnigh - Cheathar-lach 

Bhaile Átha Cliath
• Líonra Limistéar Cathrach Chorcaí, Luimnigh-Sionainne agus Phort 

Láirge
• Gréasán Iompair agus Eacnamaíochta Chorcaí - Phort Láirge
• Conair an Oirthir (Síneann Conair Eacnamaíochta Bhaile Átha Cliath, 

Bhéal Feirste, go Calafort Ros Láir, Ros Mhic Thriúin agus Port 
Láirge/Belview)).

• SETU Campas Chloch an Óir/Ionad Taighde agus Nuálaíochta SETU; 
Páirc Ghnó & Teicneolaíochta an IDA

• Gleann agus Gormbhealach na hAbha Duibhe
• Chósta an Chopair
• Ardtailte an Chomaraigh
• Inbhear Phort Láirge
• Glasbhealach Phort Láirge
• Gaeltacht na nDéise.
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Cuspóirí Beartais Eacnamaíoch

ECON 01 Tacóimid agus éascóimid athghiniúint, comhdhlúthú agus fás ag láithreacha straitéiseacha 
fos-taíochta agus ag láithreacha nódacha feadh conairí straitéiseacha iompair phoiblí, agus 
uasmhéadóimid deiseanna forbartha tráchtála agus fostaíochta chun fás, éagsúlacht agus ath-
léimneacht eacnamaíoch níos inbhuanaithe a chothú i gcomhréir leis na Príomhstraitéisí agus na 
Straitéisí Lonnaíochta trí:
• Forálacha criosaithe agus úsáide cuí agus inoiriúnaithe a sholáthar ar fud na cathrach agus an 

chon-tae;
• Éifeachtúlacht tailte criosaithe a uasmhéadú trí sholáthar, uasghrádú nó athchóiriú 

bonneagair tacaíochta atá riachtanach agus tráthúil, deiseanna iompair inbhuanaithe agus 
fóntais a mholadh agus a éascú.

• Oibriú go dlúth le Tionól Réigiúnach an Deiscirt, le hÚdaráis Áitiúla in aice láimhe, TUSE, an 
Seomra, an IBA agus gníomhaireachtaí eile chun bonn fianaise agus creat monatóireachta 
comhroinnte a thógáil agus a chothabháil chun fás inbhuanaithe ár ngeilleagair agus ár 
bpobal a threorú agus a chumasú.

• Comhoibriú le ranna agus gníomhaireachtaí rialtais chun ár saineolas agus ár n-acmhainn 
tairis-ceana comhroinnte a thógáil chun easnaimh agus deiseanna bonneagair a aithint, 
cásanna gnó láidre a ullmhú agus foinsí maoinithe a aithint, tairiscint a dhéanamh, agus 
maoiniú iomaíoch a mhealladh go rathúil a sholáthróidh spriocanna NPF agus RSES agus 
straitéisí náisiúnta eile a tha-caíonn le pleananna reachtúla réigiúnacha agus údaráis áitiúil, 
straitéisí gaolmhara agus pleananna eacnamaíocha agus pobail áitiúla;

• Tacú le forbairt seirbhísí coimhdeacha ar mhionscála i bpáirceanna móra tionsclaíocha agus 
gnó i gcás nach mbaineann siad de bheocht agus d'inmharthanacht na lárchathrach nó na 
lárcheantair bhaile san lonnaíocht is ábhar. 

• Athfhorbairt láithreáin athfhorbraíochta agus foirgnimh talmhaíochta nó thráchtála nach 
bhfuil in úsáid i gceantair uirbeacha agus thuaithe a bhreithniú go láidir le haghaidh forbairtí 
tionsclaíocha, fiontraíochta nó cultúrtha, faoi réir gnáthchúinsí pleanála.

• A chinntiú go bhfuil forbairt shuntasach fostaíochta suite in áiteanna straitéiseacha mar atá 
aitheanta in MASP Phort Láirge, i dTábla 4.0 agus go mbunaíonn fiontair nua fostaíochta eile 
iad féin sa chathair nó sna bailte, sráidbhailte agus nóid lonnaíochta atá ann cheana, in aice 
leis an mbonneagar, na seirbhísí agus na tiúcháin fostaíochta atá ann cheana.

• Tacú le timpeallacht ghnó atá tarraingteach, inrochtana agus sláintiúil, agus a chuireann 
Cathair Phort Láirge ar thús cadhnaíochta i gcinn scríbe le haghaidh infheistíochta isteach sa 
stát agus a thacaíonn lena ról i réigiún na cathrach mar thiománaí réigiúnach fáis.

ECON 02 Suíomhanna Straitéiseacha Fostaíochta
Chun tacú le fás agus forbairt fostaíochta suntasach ag láithreacha fostaíochta straitéiseacha mar 
a aith-níodh laistigh de MASP Phort Láirge, Aerfort Phort Láirge, Port Láirge, Baile Eochair Dhún 
Garbhán, Trá Mhór agus Cill Mhíodáin, ag féachaint d'infhaighteacht seirbhíse, inrochtaineacht ar 
mhodhanna iompair inbhuanaithe, comhfhorbairt áite do ghnó, agus an comhthéacs tógtha agus 
comhshaoil.
Cuirfimid fostaíocht chun cinn agus éascóimid fostaíocht inár lonnaíochtaí go léir inar féidir 
infheistíocht a dhíriú ar:
• Deiseanna fostaíochta breise agus ilchuspóireacha a chruthú chun forbairt inbhuanaithe 

fhadtéarmach shóisialta agus chomhshaoil na gceantar tuaithe a áirithiú.
• Éagsúlú eacnamaíoch a spreagadh.
• Tacú le taighde, nuálaíocht agus forbairt fiontraíochta, lena n-áirítear trí thacaíocht a thabhairt 

d'áiseanna goir agus iad a sholáthar.
• Tacú le líonra mol digiteach a fhorbairt chun gnó nua agus nuathionscanta a mhealladh; agus 
• Fás na bhfiontar tuaithe a éascú agus cúlchríoch áitiúil tuaithe a chothú.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028 109

Cuspóirí Beartais Eacnamaíoch

ECON 03 Pleanáil le haghaidh Fáis Eacnamaíoch Chuí
Fás eacnamaíoch agus fostaíochta, athléimneacht, éagsúlacht, fiontar sóisialta agus athghiniúint 
limistéar tearcúsáidte a spreagadh, a chur chun cinn agus a éascú. Tacófar le tograí forbartha a 
léiríonn:
• Go bhfuil an fhorbairt bheartaithe ar ardchaighdeán deartha, leagan amach, rochtana, 

páirceála agus tírdhreachtaithe, agus go gcomhtháthaíonn sí agus go gcuireann sí go dearfach 
le cáilíocht agus taitneamhacht thógtha an láithreáin agus a thimpeallacht.

• Go gcuireann an togra go dearfach le cáilíocht agus taitneamhacht na timpeallachta glactha, 
tógtha nó nádúrtha, agus le taitneamhacht aon mhaoine cónaithe sa chomharsanacht.

• Go bhfuil an togra inrochtana go héasca ag iompar poiblí (nuair atá sé ar fáil), rothar agus siúl 
na gcos, nó go gcuireann sé le soláthar bealaí nua chun freastal ar an gceantar. 

• Nuair is dócha go mbeidh ar a laghad 50 fostaí ag taisteal chuig an láithreán mar thoradh ar an 
togra, go mbeidh Plean Glas do Bhainistíocht Comaitéireachta/ Soghluaisteachta ann a léiríonn 
conas a rachaidh 33% ar a laghad den fhórsa saothair ag taisteal gan áitíocht tiomanaí amháin i 
mótarfheithicil phríobháideach. 

• Go gcuimsíonn an togra réitigh SuDS agus réitigh eile atá bunaithe ar nádúr chun uisce drom-
chla a bhainistiú agus a chinntiú nach sáraíonn rátaí srutha rátaí reatha láithreáin ná bláir 
ghlais (i gcás tailte neamhfhorbartha), agus/ nó nach bhfeabhsóidh siad iad nuair a d'fhéad-
fadh fadhbanna a bheith acu; agus,

• Go léiríonn an togra go gcomhlíontar go soiléir Caighdeáin Bhainistíochta Forbartha Imlea-bhar 
3 den Phlean Forbartha. 

Nóta: Le haghaidh tuilleadh sonraí faoi chomhpháirtíochtaí na Comhairle le heagraíochtaí san ear-náil 
phríobháideach agus phoiblí chun geilleagar agus fostaíocht na cathrach agus an chontae a athghiniúint, 
féach Straitéis Cheathrú Chultúrtha Phort Láirge (WCQ) agus straitéisí ábhartha eile, m.sh. Plean 
Forbartha Eispéireas na gCuairteoirí faoin Tuath i bPort Láirge; Straitéis Forbar-tha Áitiúil LEADER Phort 
Láirge (LDS).

Le haghaidh sonraí an bhonneagair bheartaithe iompair phoiblí, rothaíochta agus coisithe de chuid 
an MASP, féach Caighdeáin Bhainistíochta Forbartha an Phlean Forbartha seo do Chaibidil 3, 5 agus 
Imleabhar 2.
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Cuspóirí Beartais Eacnamaíoch

ECON 04 Cur Chuige Lár na Cathrach agus an Bhaile ar dTús
Tacóimid le beartas náisiúnta mar atá luaite in Town Centre First: A Policy Approach for 
Irish Towns (DHLG&H/ DRCD) 2022 ar fud Chathair agus Chontae Phort Láirge. Agus sinn ag 
smaoineamh ar thionscnaimh údaráis áitiúil a chur chun cinn, agus ar thograí forbartha a chur 
isteach, glacfaimid le cur cur chuige lár na cathrach agus an bhaile ar dtús ar bhealach a bheidh 
ag teacht le prionsabail an dlúthfháis agus na forbartha ar úsáid mheasctha, mar a gealladh 
in ‘Lár an Bhaile ar dTús '. Tacóimid le hionaid bheoga agus inmharthana agus cumasóimid iad 
chun freastal ar raon éagsúil úsáidí tráchtála, pobail, oidhreachta, cois abhann/mara, conláiste 
agus cónaithe lena chinntiú go gcomhlíonann siad a ról i dtacú le pobail inbhuanaithe. Sa chás 
nach n-oireann tograí d'ionad lonnaíochta, nó nach féidir freastal orthu, glacfaimid le cur chuige 
seicheamhach chun an suíomh is oiriúnaí a shainaithint de réir bheartais agus chaighdeáin 
bhainistíochta forbartha an Phlean Forbartha. Chuige sin, déanfaidh an Chomhairle oibreacha 
agus tionscnaimh a chur chun cinn, a éascú, agus a ghabháil de láimh arb é is aidhm dóibh: 
• Cur chuige comhtháite agus 'rialtas áitiúil uile' maidir le scéimeanna ábhartha maoinithe 

a phacáistiú (m.sh., TVRS; Caitheamh Aimsire Allamuigh; FLAG; CLAR; URDF; RRDF) i dtreo 
pleananna athnuachana bailte/sráidbhailte.

• ‘Cónaí os cionn siopaí' agus athchóirithe os cionn siopa a mhéadú agus a éascú chun 
infhaighteacht tithíochta a mhéadú agus cur le beocht níos fearr. 

• Feabhsúcháin ar ár sráid-dreacha agus spásanna poiblí/ uirbeacha, lena n-áirítear iad siúd a 
thacaíonn le hiompar gníomhach.

• A chinntiú go n-áirítear ‘breisluach‘ i ngach clár oibreacha poiblí, mar shampla maidir le 
gnéithe Bonneagair Ghlais/ ísealcharbóin, agus bearta lena n-áirítear/lena soláthraítear 
idirghníomhaíochtaí agus eispéiris shóisialta mhéadaithe. 

• 'Cur Chuige Lár an Bhaile ar dTús' a chur chun cinn atá bunaithe ar an 'gClár Comhoibritheach 
um Seiceáil Sláinte Lár an Bhaile' mar atá leagtha amach sna Treoirlínte, agus cur chuige tras-
rannach a úsáid chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna aitheanta. 

• Tacú le haistriú ó shráidbhailte traidisiúnta go stádas Sráidbhailte Cliste (an Tionscnamh um 
Ghníomh AE maidir le Sráidbhailte Cliste), agus pobail tuaithe a athbheochan trí nuálaíocht 
shóisialta agus dhigiteach, agus nascacht.

• Athghiniúint, uasghrádú agus athúsáid stoc foirgníochta nach bhfuil in úsáid go leor agus atá 
folamh a spreagadh.

ECON 05 Comhoibriú
Leanfaimid orainn ag tabhairt faoi ról ceannaireachta chun straitéis eacnamaíoch agus cuspóirí 
beartais NPF agus RSES/MASP, Plean Fiontraíochta Réigiúnach an Oirdheiscirt, Fóram Scileanna 
Réigiúnacha an Oirdheiscirt, an Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil (nó aon athbhreithniú 
orthu sin ina dhiaidh sin) agus an Plean Forbartha agus a Chroístraitéisí agus Lonnaíochta a chur 
chun cinn agus a dhaingniú.
Agus an ról ceannaireachta seo á chur ar fáil, cothóidh an Chomhairle cur chuige comhoibritheach 
uile-rialtais áitiúil chun teagmháil réamhghníomhach a dhéanamh le pobail, páirtithe leasmhara, 
leasanna ear-nála agus údaráis máguaird chun tacaíocht chomhchoiteann agus cur i bhfeidhm 
rathúil an Phlean Forbar-tha a bhaint amach, de réir na mbeartas agus na gcuspóirí atá leagtha 
amach i straitéisí náisiúnta, ré-igiúnacha agus áitiúla.

ECON 06 Athghiniúint
Éascóimid tionscadail athghiniúna agus glacfaimid páirt iontu chun páirceanna gnó agus eastáit thi-
onsclaíocha tearcúsáidte a athbheochan agus athghiniúint foirgneamh agus tailte as feidhm agus/
nó tearcúsáidte a chur chun cinn a d'fhéadfadh buntáistí eacnamaíocha agus/nó fiontar sóisialta a 
thabhairt, le húsáidí cuí, faoi réir chomhlíonadh bheartais agus chaighdeáin bhainistíochta forbartha 
an Phlean Forbartha.
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ECON 07 Bainistiú Gníomhach Talún
Feidhmeanna an údaráis áitiúil a chomhlíonadh ar bhealach comhordaithe chun cabhrú le díriú 
go réamhghníomhach ar thailte agus ar fhoirgnimh atá tearcúsáidte, folamh agus tréigthe, 
agus ar stoc foirgníochta ginearálta, chun cuspóirí beartais an Phlean Forbartha seo a bhaint 
amach), agus chun cur chuige um Bhainistiú Gníomhach Talún a éascú maidir le fás agus forbairt 
inbhuanaithe Chathair agus Chontae Phort Láirge. Bainfear é seo amach/cuideofar leis seo trí:
• 'Foireann oibre' (nó a leithéid) a bhunú, ar a mbeidh foireann ildisciplíneach ag tarraingt as an 

saineolas seanbhunaithe atá ag roinnt aonad éagsúil laistigh de Chomhairle Cathrach agus 
Contae Phort Láirge.

• Bainistiú straitéiseach a dhéanamh ar thalamh faoi úinéireacht phoiblí, údaráis áitiúil, lena 
n-áirítear pleanáil agus dearadh.

• Úsáid a bhaint as an Measúnú Pleanála agus Bonneagair (Aguisín 14 agus 17) chun ullmhacht 
na dtailte a shainaithint chun freastal ar fhorbairt.

• Comhordú tráthúil an bhonneagair tacaíochta agus na bhfóntas a éascú d'fhonn plean agus 
for-bairt atá bunaithe ar bhonneagar a chothú agus a chur chun cinn. 

• Bearta chun tacú leis an athrú úsáide ó aonaid tráchtála fholmha go háit chónaithe, ag baint 
úsáide as cumhachtaí reachtúla na Comhairle, nuair is cuí, faoin Acht um Láithreáin Thréigthe 
1990 (arna leasú) agus faoin Acht um Athbheochan Uirbeach agus Tithe 2015 (arna leasú).

• Tuiscint níos fearr ar na forálacha um fhorbairt dhíolmhaithe maidir le ‘Ranganna Úsáide‘ a 
chur chun cinn agus a éascú, is é sin Cuid 4 de Sceideal 2 de na Rialacháin um Pleanáil agus 
Forbairt, 2001 (arna leasú).

• Láithreáin nó foirgnimh fholmha, thréigthe nó thearcúsáidte a fháil trí chomhaontú nó 
a cheannach go héigeantach, chun aghaidh a thabhairt ar theagmhais meathlú uirbeach 
agus folúntais, athbheochan agus caomhnú ár n-oidhreachta tógtha a chinntiú; láithreáin/
foirgnimh tearcúsáidte a athghiniúint, agus forbairt fhadtéarmach eacnamaíoch agus 
shóisialta/phobail agus inbhuanaitheacht a thabhairt i gcrích;

• Fócas comhordaithe ar shruthanna maoinithe cuí agus nua a aithint agus/ nó tionscnaimh atá 
dí-rithe ar fhorbairt inbhuanaithe ár gCathair agus ár gContae a thacú agus a éascú.

• Cur chuige comhtháite 'rialtas áitiúil uile' maidir le scéimeanna ábhartha maoinithe a 
phacáistiú (m.sh. TVRS; Caitheamh Aimsire Allamuigh; CLAR; URDF; RRDF) atá dírithe ar 
thionscnaimh athnuachana bailte/sráidbhailte.

• Bainistíocht agus dul chun cinn rathúil tionscnamh reatha atá formheasta le haghaidh 
maoiniú deontais faoin URDF agus faoin RRDF a chinntiú.

• Rannpháirtíocht réamhghníomhach agus comhoibriú le páirtithe leasmhara, lena n-áirítear 
an LDA; Gníomhaireachtaí Tithíochta, agus comhlachtaí eile, agus trí Chur i bhFeidhm MASP.

• Bailiú spriocdhírithe agus úsáid chuí an tobhaigh ar láithreáin fholmha mar bheart 
gníomhach-taithe láithreáin chun (ath)úsáid thairbhiúil de thalamh folamh a chinntiú.. 

• Iniúchadh a dhéanamh ar roghanna agus ar dheiseanna maidir le cur chuige na comhpháir-
tíochta um Chomhfhiontraíocht i leith talamh a chur le chéile, a chomhtháthú, a fhorbairt 
agus a scaoileadh chun dul chun cinn a dhéanamh agus chun a chinntiú go mbainfear 
cuspóirí an Phlean Forbartha amach.

• Cóimeáil straitéiseach talún a thiomáint (m.sh. an obair atá á déanamh ag LDA) le húinéirí 
talún (poiblí agus príobháideacha) chun buaiceanna agus lagtránna an tsoláthair talún a 
réiteach, lua-channa talún a chobhsú agus inacmhainneacht mhéadaithe a sheachadadh.
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ECON 08 Tionscail Chruthaitheacha
Oibriú i gcomhar le hOifig Fiontair Áitiúil Phort Láirge (LEO), LEADER agus na páirtithe leasmhara 
ábhartha go léir chun tacú le forbairt agus leathnú breise a dhéanamh ar spás oibre nua do 
FBManna, na tionscail chruthaitheacha, tionscal na scannán, ealaíontóirí, agus na tionscail 
faisin agus cheardaíochta i bPort Láirge, agus go háirithe i bhforbairtí nua tráchtála agus úsáide 
measctha, nó i gcás ina bhfuil foirgnimh tearcúsáidte á n-úsáid arís. Ba cheart go ndéanfadh tograí 
forbartha tráchtála ar scála níos mó an raon feidhme a mheas chun raon méideanna aonad gnó 
a ionchorprú, lena n-áirítear le haghaidh FBManna. D'fhéadfadh go mbeadh cineálacha éagsúla 
spáis i gceist leis an spás oibre solúbtha, lena n-áirítear oifigí seirbhísithe, spás comhoibrithe agus 
spás tionsclaíoch hibrideach. Ba cheart cad is cion réasúnta de spás oibre oiriúnach do FBManna 
a chinneadh ar imthosca gach cáis ar leith, agus de réir straitéisí atá i bhfeidhm (ar nós Cheathrú 
Chultúrtha Phort Láirge (WCQ) i Limistéar Triantán na Lochlannach i gCathair Phort Láirge)

ECON 09 Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha Eacnamaíocha a Chothú agus Tacú leo
Aithnímid agus tacaímid le comhpháirtíochtaí eacnamaíocha comhoibritheacha ar scála áitiúil, 
scála fo-réigiúnach agus idir- uirbeach agus aithnímid a chumas gníomhú mar iolraitheoir a 
sheachadann fás ar scála. Oibreoimid le togróirí tionscadail, údaráis áitiúla chomharsanachta, 
gníomhaireachtaí stáit agus soláthraithe reachtúla chun ár líonraí, ár sócmhainní comhroinnte agus 
ár speisialtóireacht a thógáil agus a fheabhsú agus chun deiseanna straitéiseacha a aithint agus 
tacú leo go háirithe trí bhonneagar inbhua-naithe agus comhroinnte a sholáthar.

4.5 Aerfort Réigiúnach Phort Láirge 
Ar leibhéal náisiúnta, ós rud é gur tír fhorimeallach san Eoraip sinn, tá aeriompar riachtanach don trádáil, 
don infheistíocht isteach agus don turasóireacht. Leagann imeacht na Ríochta Aontaithe ón AE in 2019 
béim ar an tábhacht a bhaineann le NSO 6 (Nascacht Idirnáisiúnta Ardchaighdeáin) agus an tábhacht a 
bhaineann le hinfheistíocht leanúnach chun cáilíocht saoráidí aerfoirt agus calafoirt a fheabhsú tuilleadh3, 
mar gheall ar an ról atá aici naisc iompair a choinneáil le margaí ríthábhachtacha an Aontais. Sainaithníodh 
freisin i mbeartas náisiúnta na ceanglais maidir le nascacht mhéadaithe, fiontar eitlíochta a fhorbairt go 
réamhghníomhach agus rannchuidiú na hearnála eitlíochta leis an ngeilleagar4 a uasmhéadú “a aithníonn an 
ról tábhachtach atá ag aerfoirt réigiúnacha ina gceantair agus i bhforbairt réigiúnach”.

I gcomhthéacs an RSES, aibhsítear filleadh seirbhísí sceidealaithe do phaisinéirí chuig Aerfort Phort Láirge 
agus bonneagar infheistíochta gaolmhar mar cheann de na príomhghnéithe chun Limistéar Cathrach Phort 
Láirge a dha-ingniú ina inneall eacnamaíoch fiontraíoch rathúil d'fhás fiontar cathrach agus réigiúnach. Tá ról 
lárnach ag Aerfort Réigiúnach Phort Láirge i dtacú le forbairt eacnamaíoch, turasóireacht agus mais chriticiúil 
Phort Láirge agus í a mhéadú, agus i nascacht Réigiún an Oirdheiscirt a fheabhsú. Tá Máistirphlean don 
Aerfort agus do Pháirc Ghnó an Aerfoirt san áireamh in Aguisín 12.

3 Tá infheistíocht €140m beartaithe do chalafort domhain an réigiúin – meastar gurb ionann luach bliantúil na n-earraí tríd an gCalafort in 

2017 agus €1.7, agus tacaítear go díreach agus go hindíreach le 1,000 post. Meastar go dtiocfaidh fás de +4% in aghaidh na bliana go dtí 2040 - agus tá 

Calafort Belview agus Ros Láir ar na calafoirt Éireannacha is gaire do mhórthír na hEorpa.

4 Beartas Náisiúnta Eitlíochta d’Éirinn, An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Lúnasa 2015
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ECON 10 Aerfort Phort Láirge
Ag teacht le tacaíocht beartais náisiúnta agus réigiúnach an AE maidir le rochtain aeir ó aerfoirt 
ré-igiúnacha, déanfaimid, i gcás ina gcuirfeadh sé le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe 
Phort Láirge agus go gcomhlíonfadh sé an reachtaíocht chomhshaoil agus na beartais agus na 
cuspóirí go léir atá sa Phlean seo agus doiciméid phleanála ardleibhéil, lena n-áirítear an Creat 
Pleanála Náisiúnta agus Straitéis Spáis agus Eacnamaíoch Réigiúnach an Deiscirt, an méid seo a 
leanas
• Tacú le ráiteas misin an aerfoirt agus tacaíocht mhargaíochta a chur ar fáil agus meicníochtaí 

tacaíochta breise agus deiseanna bealaí féideartha do sheirbhísí turasóireachta agus lastais a 
aithint.

• Infheistíocht chaipitil a fháil/a dhaingniú d'fhonn feabhsuithe bonneagair, fóntais agus saoráidí 
ag Aerfort Phort Láirge a chur chun cinn agus a chur i bhfeidhm d'fhonn acmhainneacht 
eacnamaíoch áitiúil, réigiúnach agus idirnáisiúnta an aerfoirt a dhíghlasáil. 

• Oibriú i dtreo cnuasach cuideachtaí eitlíochta gnó a chur chun cinn, a éascú agus a fhorbairt le 
béim ar Lárionad Barr Feabhais d'Eitlíocht Ghnó a fhorbairt ar thailte criosaithe na Páirce Gnó 
ag Aerfort Phort Láirge. 

• Moltaí forbartha sa Pháirc Ghnó a éascú atá ag teacht le Máistirphlean Aerfort Phort Láirge, 
mar atá leagtha amach in Aguisín 12 den Phlean Forbartha seo; agus 

• Aird chuí a thabhairt ar riachtanais oibriúcháin agus sábháilteachta an Aerfoirt agus moltaí 
forbar-tha sa chomharsanacht á mbreithniú.
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ECON 11 Calafort Phort Láirge
Tacóidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge (i gcomhar le Comhairle Contae Chill Chain-
nigh) le forbairt an bhonneagair phoirt riachtanaigh agus nascachta bóthair agus iarnróid lena 
mbaineann chun tacú le forbairt Chalafort Phort Láirge Belview agus chun tacú le ról an Chalafoirt 
mar Thiománaí Eacnamaíoch don Oir-Dheisceart.

4.6 Calafort Phort Láirge
Is é Calafort Phort Láirge an calafort ilmhódach is gaire do Mhór-Roinn na hEorpa a bhfuil cumas 
suntasach fáis ann. Calafort a bhfuil Tábhacht Náisiúnta ag baint leis (Leibhéal 2) agus Calafort 
Cuimsitheach ar an Líonra Ten-T, láimhseáiltear 1 mhilliún tona olltáirgeachta (Agra-Ghaolmhar go 
príomha) agus 100,000 tonna olltáirgeachta (adhmad, cruach). Soláthraíonn Máistirphlean Chalafort Phort 
Láirge creat chun foráil a dhéa-namh do riachtanais infheistíochta bonneagair sa todhchaí le haghaidh 
acmhainne feabhsaithe, lena n-áirítear síntí cé, leathnú agus doimhniú na gcainéal loingseoireachta agus 
suiteáil ballaí chun na riachtanais maidir le dreidireacht a laghdú, beartanna níos doimhne ag céanna, 
agus báisín casta níos mó.

Tacaíonn an RSES le forbairt seirbhísí agus áiseanna iarnróid lastais ag calafoirt an Réigiúin. Do Chalafort 
Phort Láirge, beidh gá le feabhsuithe ar an iarnród ó Phort Láirge go Luimneach mar phríomhchonair 
lasta straitéiseach chun nascacht idirnáisiúnta an Réigiúin a thógáil. Ionas go bhfeidhmeoidh an Calafort 
go héifeachtach don Stát agus go dtacóidh sé le haistriú córa iompair d'iarnród lasta mar chuid de chláir 
ghníomhaíochta aeráide ar son na haeráide níos leithne, ba cheart dreasachtaí airgeadais éifeachtacha a 
chur ar fáil. Tá cúlchríoch thionsclaíoch shuntasach ag an gCalafort lena n-áirítear banc talún Tionsclaíoch 
55ha de chuid an IDA agus d'aithin an calafort an gá le tuilleadh talún agus saoráidí breise chun tacú le 
gníomhaíocht chalafoirt sa Mháistirphlean.
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4.7 Geilleagar Tuaithe agus Muirí 
Tá sé ríthábhachtach buntáiste, éagsúlacht agus athléimneacht iomaíoch atá fíor agus inbhuanaithe a 
bhaint amach inár gceantair thuaithe agus inár ngeilleagar, bunaithe den chuid is mó ar ár sócmhainní 
áitiúla (i.e. pobal, tíreolaíocht; idirdhealú carachtar), agus nascacht idir na bailte agus na sráidbhailte 
tuaithe agus laistigh de bhraislí, chun nuálaíocht, éagsúlacht, éifeachtúlacht agus rathúnas aonair agus 
comhchoiteann a bhaint amach agus a threisiú sa gheilleagar tuaithe.

Tá sé mar aidhm ag straitéis eacnamaíoch tuaithe na Comhairle an tacaíocht, na huirlisí agus na 
meicníochtaí riachtanacha (nuair a bhíonn siad ar fáil) a chur ar fáil dár gceantair thuaithe, chun straitéis 
éifeachtach a fhor-bairt agus a chur i gcrích do na ceantair thuaithe agus na cnuasaigh aonair. Ceann 
de na bealaí ina bhfuil an Chomhairle ag iarraidh tacú leis seo is ea trí Phlean Forbartha Eispéiris 
Chuartaíochta Phort Láirge (VEDP) a chur le chéile. Tá sé i gceist ag an VEDP obair ‘Visit Waterford' a 
chomhlánú chun Port Láirge a chur chun cinn mar cheann scríbe agus eispéiris chomhtháite tuaithe do 
chuairteoirí a chruthú agus a chur chun cinn ar fud ár gContae, bunaithe ar ár mbraislí tuaithe ar leith agus 
ar a dtairiscintí comhchoiteanna sainiúla agus uathúla.

Admhaíonn an Chomhairle go bhfuil sé ríthábhachtach forbairt a dhéanamh ar fhiontair tuaithe agus ar 
dheiseanna fostaíochta chun geilleagar na tuaithe a chothú agus go leanfaidh sí lena dtacaíocht don earnáil 
trí bheartais chuí a fhoirmliú agus tacaíocht a thabhairt d'fhiontair tuaithe agus trí thacú le bonneagar, lena 
n-áirítear bonneagar digiteach. De réir na straitéise eacnamaíochta do Phort Láirge, ba cheart fiontair ar 
scála cuí a dhíriú ar bhailte beaga, ar shráidbhailte agus ar thailte criosaithe gnó/tionsclaíocha i gCathair 
Phort Láirge agus inár mbailte móra, de réir na straitéisí lárnacha agus lonnaíochta.

Éascófar talmhaíocht, gairneoireacht, foraoiseacht, turasóireacht, comhiomláin, táirgeadh fuinnimh in-ath-
nuaite agus fiontar bunaithe ar acmhainní tuaithe freisin, de réir mar is cuí d'éagsúlú talmhaíochta ar an 
bhfeirm5. Aithníonn an Chomhairle cothromaíocht idir forbairt tuaithe, lena n-áirítear éagsúlú agus cosaint 
an chomhshaoil tuaithe, agus teastaíonn bainistíocht chúramach ina leith. Tacóidh an Chomhairle freisin 
le mi-crifhiontair agus le tionscail stíl teachín i gceantair thuaithe, áit nach mbaineann siad de shainghné 
thuaithe an cheantair, nó nach mbíonn tionchar diúltach acu ar an timpeallacht máguaird ná ar úsáidí talún.

Aithníonn an Chomhairle, le cúram cuí i roghnú tosaigh an láithreáin, i ndearadh próisis agus i 
monatóireacht comhshaoil, gur féidir le eastóscadh mianraí a bheith ag teacht le raon leathan úsáidí 
talún agus gnáthóga cuí in aice láimhe. Aithníonn Fíor 4.2 suíomh comhiomláin shuntasacha ar fud Phort 
Láirge a dhíorthaítear ó thaifid tathagaithe léarscáilithe agus thaiscéalaíochta fhéideartha Shuirbhéireacht 
Gheolaíochta na hÉireann. Déanfar measúnú ar gach iarratas nua ar chairéil agus aird á tabhairt ar 
Threoirlínte na Roinne Oideachais agus Scileanna ar nós “Cairéil agus Gníomhaíochtaí Coimhdeacha, 2004” 
agus Bainistiú Forbartha DM 35, Imleabhar 2 den Phlean Forbartha.

5 D'fhéadfadh go n-áireofaí le húsáidí tipiciúla na cinn sin atá sainithe mar shamplaí d'éagsúlú feirmbhunaithe i ngníomhaíochtaí ne-

amhthalmhaíochta i gClár Forbartha Tuaithe an CAP 2007-2013 (p141).
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Fíor 4.2 Léarscáil Tathagaithe Féideartha

Tá sé tábhachtach freisin go dtugtar deiseanna agus go n-uasmhéadaítear iad, nuair is cuí, le haghaidh 
obair bhaile. Is féidir le hobair bhaile cur go mór le geilleagar áitiúil, agus is féidir le hinbhuanaitheacht 
ghinearálta limistéar áitiúil, amhail socruithe oibre, dul chun tairbhe do dhaoine aonair, do theaghlaigh 
agus don phobal áitiúil chomh maith le rannchuidiú le patrúin úsáide talún níos inbhuanaithe tríd an ngá 
atá le comaitéireacht a laghdú.

Ciallaíonn dul chun cinn sa teicneolaíocht go bhfuil níos mó scóipe ann do chónaitheoirí oibriú ón 
mbaile, in aonad oibre beo saintógtha nó trí limistéar a úsáid i dteaghais atá ann cheana féin. Trí thacú le 
gníomhaíocht gheilleagrach ar mhionscála agus le cultúr fiontraíochta, d'fhéadfadh cuid de na gnólachtaí 
sin fairsingiú agus dul i mbun gnátháitreabh gnó níos mó inár lonnaíochtaí, bailte agus sráidbhailte faoin 
tuath, agus cur le fás gheilleagar na tuaithe.

Maidir lenár ngeilleagar muirí, breathnaítear ar Chalafort Phort Láirge mar phríomhchalafort le 
haghaidh cuairteanna ar longa paisinéirí agus cúrsála, agus d'fhéadfaí é a leathnú. Tá naisc láidre suímh, 
fheidhmiúla, eacnamaíocha, shóisialta agus riaracháin idir Calafort Belview agus Calafort Phort Láirge. 
Cuireann forbairt Chalafort Ros Láir agus Chalafort Phort Láirge amach anseo mar aon le naisc earnálacha 
idirghaolmhara agus chomhtháite éagsúla, níos mó éilimh ar an ngréasán bóithre agus iarnróid iompair 
atá ann cheana féin, go háirithe an gréasán bóithre, agus an poitéinseal ann d'iompar lasta mór. Aithnítear 
an gá le hinroch-taineacht fheabhsaithe agus infheistíocht bhreise a bhaineann léi chun é seo a bhaint 
amach, agus tacóidh an Chomhairle leis an riachtanas ríthábhachtach agus le cur chun feidhme an 
bhonneagair sin agus cuirfidh chun cinn iad. 

Waterford City & County
Development Plan 2022 - 2028

Aggregate Potential Map

Legend:

WCCC Boundary

Metallic Deposits
Non-Metallic Deposits
Both
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Cuspóirí Beartas Tuaithe agus Muirí

ECON 12 Geilleagar Tuaithe
Soláthar bonneagair agus fóntas cumasúcháin a thacú agus a éascú inár mbailte agus sráidbhailte 
beaga chun freastal ar fhás agus ar fhorbairt eacnamaíoch iomchuí agus inbhuanaithe. Ba cheart 
an fhorbairt tráchtála a bheartaítear i lonnaíochtaí a bheith ar scála atá iomchuí don fheidhm 
lonnaíochta mar a shainaithnítear san Ordlathas Lonnaíochta.
Ba cheart go gcomhlíonfadh na tograí forbartha beartais agus caighdeáin bainistíochta forbartha 
an Phlean Forbartha seo agus go mbeadh siad mar bhonn agus taca le pleanáil chuí agus forbairt 
inbhuanaithe an cheantair.

ECON 13 Acmhainní Tuaithe 
Chun fiontair feirme nó tuaithe a bhaineann le hacmhainní a éascú agus éagsúlú, lena n-áirítear 
táirgeadh agus próiseáil bia ar ghabháltais feirme/talmhaíochta, tionscal eastóscach mianraí 
agus tathagaithe, dobharshaothrú agus muirí, an geilleagar ciorclach, agus tograí a thacaíonn 
le tionscnaimh turasóireachta tuaithe a fhorbraítear ar fhiontar tuaithe, fiontar sóisialta, 
sócmhainní oidhreachta nádúrtha/cultúrtha agus gníomhaíochtaí áineasa lasmuigh, faoi réir 
acmhainn an láithreáin agus an tsuímh chun an togra a éascú. 
Faoi réir bheartais chomhshaoil agus chaighdeáin bhainistíochta forbartha an Phlean Forbartha 
seo, déanfar nádúr agus scála aon fhorbartha atá beartaithe a mheas ag féachaint do roinnt 
tosca, lena n-áirítear cineál agus scála na hoibríochta, an fhoirgnimh nó na nithe is díol spéise 
do thurasóirí, foinse ábhair (nuair is cuí), gluaiseachtaí tráchta, riachtanais uisce agus fuíolluisce, 
cumas chun foirgnimh atá ann cheana agus nach bhfuil in úsáid a athúsáid, agus na tionchair 
dhóchúla ar thaitneamhacht agus ar an gcomhshaol agus ar Líonra Natura 2000.

ECON 14 Spásanna Oibre Logánta
Páirt a ghlacadh i gcomhpháirtíochtaí áitiúla le páirtithe leasmhara/grúpaí pobail, agus fiontar 
sóisialta, in éineacht le heagraíochtaí maoinithe eile, chun cabhrú le suíomhanna oibre cliste 
agus fiontar eacnamaíoch agus fás/athghiniúint a aithint, a éascú agus a chur chun cinn, trí 
sholáthar (faoi réir infhaighteacht maoinithe), spásanna oibre logánta, aonaid ghnó bheaga, 
Ionaid Fiontraíochta/Moil Chomhoibrithe nua, agus/nó ‘aonaid' nó spásanna grúpáilte a 
spreagadh agus a éascú ar féidir leo ilfheidhmiúlacht cuspóra agus úsáide a sholáthar, agus 
beocht a chur le ceantar. Spreagfar fiontair shóisialta a bhfuil tionscnaimh deisiúcháin, 
athúsáide agus athchúrsála á reáchtáil acu freisin nuair a mheastar iad a bheith iomchuí.

Tacaíonn agus cothaíonn iascaigh mhuirí agus abhainnbhunaithe le pobail bheaga chósta agus thuaithe ar 
fud an Chontae, agus tá cuanta iascaigh gníomhacha i bPort Láirge lonnaithe i nDún Mór, Dún Garbhán, 
Heilbhic (Helvick), an Pasáiste Thoir agus an Trá Mhór. Is díol suntais ar leith é Dún Mór (Ionad Cuain 
Náisiúnta Iascaigh) mar phríomhchalafort teacht i dtír agus mar phríomhchuan iascaireachta maidir 
le láim-hdeachas eacnamaíoch agus teacht i dtír, agus cuireann an Ghaeltacht go mór leis an tionscal 
dobhar-shaothraithe náisiúnta.
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Cuspóirí Beartas Tuaithe agus Muirí

ECON 15 An Ghaeltacht
Chun tacú le feidhmiú Phlean Teanga na nDéise 2018 – 2024 i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta, 
Comhlucht Forbartha na nDéise agus leis an bpobal i gcoitinne trí:
• Cumas Dhún Garbhán feidhmiú mar Phríomhbhaile straitéiseach agus mar Bhaile Seirbhíse 

Gaeltachta a fhorbairt tuilleadh do Ghaeltacht na nDéise. 
• Éascaíocht a dhéanamh don turasóireacht chultúrtha agus do na háiseanna a ghabhann léi, atá 

ar fáil do thurasóirí agus don phobal áitiúil araon. 
• Bonneagar fisiciúil d'ardchaighdeán a chur ar fáil sa Ghaeltacht chun infheistíocht 

phríobháideach i ngnó trí mheán na Gaeilge a spreagadh. 
• Ag tacú le seachadadh Pháirc Ghnó an Údaráis sa Sean Phobal chun gnó nua a mheal-ladh.
• Tacú leis an nuálaíocht dhigiteach agus é sin a éascú trí choincheap an mhol dhigitigh 'Gteic'. 
• Nascacht mhéadaithe a éascú idir lonnaíochtaí Gaeltachta, Aird Mhór, Dún Garbhán agus ré-

imsí spéise cultúrtha trí líonra conairí a sheachadadh.
• Tacú le seachadadh áiseanna sóisialta agus cultúrtha sa Sean Phobal agus i mBaile na nGall faoi 

seach; agus 
• Meascán de thithíocht shóisialta agus de thithíocht inacmhainne a thacaíonn le haidhm an 

Phlean Teanga a éascú. 
• Éileoidh an Chomhairle go mbeidh Measúnacht Tionchair Teanga ag gabháil le gach togra 

d'fhor-bairt tráchtála i nGaeltacht na nDéise a léireoidh nach mbeidh tionchar diúltach ag an 
togra ar inmharthanacht teanga an cheantair.

ECON 16 Obair Bhaile-bhunaithe
Spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do sholáthar, nuair is cuí, de ghníomhaíocht eacnamaíoch 
bhaile-bhunaithe6(i.e. ‘obair ón mbaile’) lena n-áirítear soláthar d’fhiontair aonair ar scála beag. 
Ceanglófar ar thograí d'fhorbairt den sórt sin an méid seo a leanas a léiriú: 
• Go bhfanann an áit chónaithe mar phríomháit chónaithe an chleachtóra.
• Go mbeidh nádúr agus scála na forbartha beartaithe oiriúnach do shainghné agus do 

thaitneamhacht an cheantair mórthimpeall/ taobh leis, agus comhoiriúnach leis an gcéanna.
• Nach ndéanfaidh an fhorbairt bheartaithe dochar don taitneamhacht máguaird, ag féachaint 

go háirithe do na huaireanta oibríochta, don torann, do bholaithe agus do shuaitheadh 
ginearálta. 

• Nach mbeidh tionchar diúltach ag an leibhéal giniúna tráchta (cineál agus minicíocht) a 
bhfuiltear ag súil leis ar shábháilteacht an phobail ná ar shábháilteacht tráchta.

• Giniúint, stóráil agus bailiú dramhaíola; agus
• Nach ndéanfaidh an fhorbairt bheartaithe difear ábhartha do shláine aon Láithreáin 

Eorpaigh.

6  Is é an sainmhíniú a thugtar ar ghníomhaíocht gheilleagrach bhaile-bhunaithe ná gníomhaíocht tráchtála mhionscála a dhéanann 

cónaitheoirí tí atá foghabhálach nó coimhdeach le húsáid na teaghaise mar áit chónaithe.
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Cuspóirí Beartas Tuaithe agus Muirí

ECON 17 Forbairt Mara 
Éascóimid fás agus forbairt inbhuanaithe na hearnála dobharshaothraithe, iascaigh agus fóillíochta 
muirí, lena n-áirítear maidir le cáilíocht uisce níos fearr. Ba cheart forbairt muiríní, gníomhaíochtaí 
atá bunaithe ar spórt uisce, feabhas a chur ar chuanta, céanna agus fánáin, agus léirmhíniú agus 
sábháilteacht fheabhsaithe, a mheas mar chuid de straitéis níos leithne chun na saoráidí seo a chur 
i gcrích le linn shaolré an Phlean Forbartha agus ba cheart iad a dhearadh sa chaoi go seachnófar 
dí-ghrádú tírdhreacha/muirdhreacha nó comhshaoil/cáilíochta uisce agus éifeachtaí díobhálacha ar 
láithreáin ainmnithe sa limistéar.

ECON 18 Creatphlean Comhtháite Straitéiseach le haghaidh Inbhear Phort Láirge
I gcomhar leis na húdaráis áitiúla ábhartha, Tionól Réigiúnach an Deiscirt, ranna rialtais agus 
gníomhaireachtaí stáit, agus an SETU, agus chun tacú le cur i bhfeidhm Cuspóir Beartais 21 
de chuid MASP Phort Láirge, le linn shaolré an Phlean Forbartha, ullmhóimid Creatphlean 
Comhtháite d'fhorbairt inbhuanaithe Chuan Phort Láirge, chun leas a bhaint as acmhainneacht 
eacnamaíoch, turasóireachta, chultúrtha agus áineasa agus chun tréithe comhshaoil agus 
oidhreachta an limistéir a chosaint do gach úsáideoir.

4.8 Gníomhú ar son na hAeráide agus Poist
Tá na dúshláin atá roimh ár sochaí, ár mbithéagsúlacht agus ár ngeilleagar mar thoradh ar athrú aeráide 
suntasach agus beidh gá le hinfheistíocht i réitigh nuálacha a fhorbairt agus a úsáid chun fás leanúnach is 
gá chun spriocanna NPF agus RSES a bhaint amach a dhícheangail ó astuithe carbóin agus athléimneacht a 
thógáil ar fud ár bpobail agus ár n-earnálacha eacnamaíocha. Leagtar amach sa RSES roinnt príomhchus-
póirí beartais chun conairí eacnamaíocha inbhuanaithe a fhorbairt chun ár n-astaíochtaí CO2 a laghdú, ag 
tagairt go háirithe do ghiniúint leictreachais, don timpeallacht thógtha, don talmhaíocht/foraoiseacht, don 
iompar agus don bhithgheilleagar ciorclach. Tacaíonn an Plean Forbartha leis na cuspóirí beartais seo.

Tugann iarmhairtí eacnamaíocha an athraithe aeráide le tuiscint go bhfuil gá láidir le gníomhaíocht agus 
le maolú ar fud na n-earnálacha. Léiríonn Fíor 4.2 na limistéir sin a bhí faoi réir caillteanas eacnamaíoch 
ó dhálaí foircineacha aeráide le linn na tréimhse 1980 -2017. Tá Éire ar cheann de na tíortha is mó atá 
buailte san Eoraip. 
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Fíor 4. 3 Caillteanas Eacnamaíoch mar gheall ar Athrú Aeráide 

Foinse: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/economic-losses-insured-percentage-1

Is féidir leis an athrú aeráide maolú agus oiriúnú a dhéanamh ar na buntáistí iomadúla don chomhshaol, 
don tsochaí agus don gheilleagar. Agus iad i ngleic le chéile, cuireann siad deiseanna nua ar fáil chun 
forbairt áitiúil inbhuanaithe a chur chun cinn, lena n-áirítear pobail atá cuimsitheach, athléimneach ó 
thaobh na haeráide de agus tíosach ar fhuinneamh a thógáil, feabhas a chur ar cháilíocht na beatha, 
infheistíocht agus nuálaíocht a spreagadh, borradh a chur faoin ngeilleagar áitiúil agus poist a chruthú 
agus rannpháirtíocht agus comhar a threisiú le páirtithe leasmhara. 

Cuspóirí Beartais um Ghníomhú ar son na hAeráide

ECON 19 Éifeachtacht Fuinnimh
Tacóimid le hinfheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh an stoic tógála tráchtála agus poiblí atá 
ann cheana agus a bhfuil sé mar sprioc acu gach foirgneamh poiblí a mhéadú agus aon trian ar 
a laghad d'áitribh thráchtála iomlána a uasghrádú go Rátáil BER ‘B '. Tuairisceoimid go bliantúil 
ar úsáid fu-innimh i ngach foirgneamh poiblí agus bainfimid amach sprioc de fheabhsú 33% ar 
éifeachtúlacht fu-innimh i ngach foirgneamh de réir an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um 
Éifeachtúlacht Fuinnimh (NEEAP).

ECON 20 Teicneolaíocht Ghlas & an Aistriú Cóir chuig Geilleagar Ísealcharbóin
Tacóimid le bealaí eacnamaíocha inbhuanaithe a fhorbairt chun ár n-astaíochtaí CO2 a laghdú ar 
fud gach earnála agus gnólachtaí agus tionscail ardteicneolaíochta ísealcharbóin agus ghlasa a 
fhorbairt ar fud Chathair agus Chontae Phort Láirge.
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4.9 Treoir SEVESO/ Mórthionóiscí
Treoir AE is ea Treoir Seveso III 2012/18/AE chun tionóiscí móra a bhaineann le substaintí contúirteacha a 
chosc agus chun iarmhairtí tionóiscí den sórt sin ar dhaoine, ar mhaoin agus ar an gcomhshaol a theorannú.

Tá feidhm aige maidir le bunaíochtaí ina bhfuil nó ina bhféadfadh substaintí contúirteacha a bheith i 
gcainníocht sonraithe tairsí. I ndlí na hÉireann, is iad na rialacháin reatha trína ndéantar an Treoir a thrasuí 
ná na Ri-alacháin um an Acht Ceimiceán (Rialú Guaiseacha Mórthionóiscí ina bhfuil Substaintí Contúirteacha i 
gCeist), 2015; I.R. 209 de 2015.

Stafford's Wholesale Ltd. Tá T/A Stafford's Bonded, Lockheed Avenue, Páirc Ghnó an Aerphoirt ina 
Bhunaíocht Sraith Íochtarach Seveso III agus tá Trans-stock Warehousing and Cold Storage Ltd., 
Christendom, Port an Chaladih, Co. Phort Láirge ina Bhunaíocht Sraith Uachtarach Seveso lll faoin Treoir, 
maidir le láithreáin den sórt sin, bunaítear achair chomhairliúcháin a bhfuil dualgas orthu dul i gcomhairle 
leis an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta agus seirbhís Dóiteáin Chathair agus Chontae Phort Láirge, maidir 
le haon tograí forbartha, laistigh díobh.

Tabharfar aird ar leith ar fhorbairtí tionsclaíocha a thagann faoi raon feidhme na dTreoracha Seveso 
agus déanfar iad a rialú faoi na Rialacháin AE 2000 Rialú Guaiseacha Mórthionóiscí ina bhfuil Substaintí 
Contúirteacha i gceist. (Féach Caighdeáin Forbartha, Imleabhar 2). Tríd is tríd, tacaíonn

an Plean Forbartha le forbairt fostaíochta inbhuanaithe a ghineann gnó agus fás geilleagrach ag láithreacha 
cuí agus faoi réir na gcaighdeán bainistíochta forbartha ábhartha.7. 

4.10 Turasóireacht Inbhuanaithe
Sainmhínítear Turasóireacht Inbhuanaithe mar ‘turasóireacht a thugann aird iomlán ar a tionchair 
eacnamaíocha, shóisialta agus chomhshaoil reatha agus amach anseo, a thugann aghaidh ar riachtanais 
na gcuairteoirí, an tionscail, an chomhshaoil agus na bpobal óstach'.

Is ceann scríbe é Port Láirge atá saibhir i sócmhainní, le cathair stairiúil, bailte agus sráidbhailte gleoite, 
sléibhte áille, tuath shuaimhneasach, cósta iontach, nithe is díol spéise do chuairteoirí den chéad scoth, 
réimse leathan féilte, gníomhaíochtaí agus roghanna cóiríochta, chomh maith le tionscal bríomhar 
turasóireachta agus si-amsaíochta bia.

Tá cáil ar Phort Láirge mar cheann scríbe uirbeach/ cósta/tuaithe/cultúrtha/oidhreachta le meascán 
nithe agus gníomhaíochtaí a mheallann réimse leathan cuairteoirí. Tá cáil bainte amach ag Port Láirge 
mar ‘an chathair is sine in Éirinn’ laistigh de bhrandáil Fáilte Éireann in Oirthear Ársa na hÉireann agus 
tá téama láidir oidhreachta agus cultúir Thriantán na Lochlannach i bPort Láirge mar bhonn agus taca 
aici. Tá an meascán uathúil de sho-sanna inrochtana cathrach le gníomhaíochtaí barántúla oidhreachta, 
cósta agus tuaithe lasmuigh agus luach ar airgead tar éis Port Láirge a chur in áit láidir chun bheith ar 
cheann de na cinn scríbe is fearr do chuairteoirí in Éirinn. 

7 Sásaíonn forbairt eacnamaíoch riachtanais gach duine ach ar bhealach a chothaíonn acmhainní nádúrtha agus an timpeallacht do na glúine atá le 

teacht

Cuspóir Beartais Páirceála Carranna

ECON 21 Láithreáin SEVESO III
Cuirfimid san áireamh forálacha na Treorach um Mórthionóiscí, a bhaineann le rialú guaiseacha 
mórthi-onóiscí a bhaineann le substaintí contúirteacha, agus moltaí an Údaráis Sláinte agus 
Sábháilteachta agus measúnú á dhéanamh ar gach iarratas pleanála atá suite laistigh d'achar 
comhairliúcháin na láithreán sin.
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Tá claochlú suntasach tagtha ar thurasóireacht i bPort Láirge le deich mbliana anuas le hinfheistíocht 
shunta-sach déanta i nithe is díol spéise turasóireachta mór le rá, turasóireacht gníomhaíochta agus féilte 
agus imeachtaí ar ardchaighdeán a bhunú agus tacú leo. Tharla an t-athrú seo mar thoradh ar roinnt cinntí 
beartais agus mar thoradh ar an iarracht ollmhór a rinne príomheagraíochtaí lena n-áirítear Comhairle 
Cathrach & Contae Phort Láirge, Fáilte Éireann agus príomhpháirtithe leasmhara tionscail a chuir tús 
le chéile agus/nó a thacaigh le forbairtí a bhaineann le turasóireacht lena n-áirítear, ach gan a bheith 
teoranta dóibh seo a leanas:

• Forbairt Triantán na Lochlannach.

• Athlonnú an bhranda dhomhanda agus ionad cuairteoirí Waterford Crystal.

• Oscailt Mhúsaeim Seoda Phort Láirge: Medieval Museum, Pálás Easpaig, Túr Reginald; Irish Silver 
Museum agus Irish Museum of Time

• Glasbhealach Phort Láirge conair easbhóthair rothaíochta/siúil 46km.

• Forbairt Ionad Oidhreachta Leasa Móire

• Stádas Geopháirce Domhanda UNESCO do Chósta an Chopair

• Forbairt 39 conair chreidiúnaithe siúil agus rothaíochta áineasa

• Infheistíocht i mbonneagar agus sa réimse poiblí; agus,

• Infheistíocht i bhféilte suaitheanta, lena n-áirítear Winterval, Spraoi, Tall Ships, West Waterford Festival 
of Food, Waterford Harvest Festival, Blackwater Valley Opera Festival agus Comeragh’s Wild.

Is é Port Láirge príomhionad réigiúnach an Oirdheiscirt agus tá timpeallacht ann a spreagann fiontraíocht agus 
infheistíocht. Chabhraigh an fachtóir seo, mar aon leis an bhfás i ngeilleagar na hÉireann, le hinfheistíocht 
san earnáil phríobháideach a spreagadh, agus tá tuilleadh forbairtí a bhaineann le turasóireacht fós le teacht, 
agus tagann siad go léir le chéile chun a chinntiú go bhfuil Port Láirge anois mar cheann de na cinn scríbe tu-
rasóireachta is mó in Éirinn.

Agus luach os cionn 100 milliún Euro air, ní mór do gheilleagar turasóireachta Phort Láirge a bheith ag fás i 
bhfíorthéarmaí chun Port Láirge, a gnólachtaí, a pobail agus tairbhe a gcónaitheoirí a chinntiú. Cé gur bhuail an 
earnáil turasóireachta go suntasach mar thoradh ar phaindéim Covid-19, leanfaidh an t-ardú i saoirí sa bhaile 
ag cur luach leis an Tionscal Turasóireachta i gContae Phort Láirge sa todhchaí. Cuirfidh tionscal tu-rasóireachta 
rathúil, inbhuanaithe agus inrochtana cnámh droma ar fáil do Phort Láirge mar áit inmhianaithe le cónaí inti, le 
hoibriú inti, le hinfheistíocht a dhéanamh inti agus le cuairt a thabhairt uirthi.
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Ní mór forbairt turasóireachta a chothromú le cosaint na timpeallachta nádúrtha, a mheallann daoine ann 
féin, agus na daoine a bhfuil cónaí orthu sna ceantair seo. Tá bainistiú leanúnach comhshaoil na saoráidí 
agus ionchais na gcuairteoirí a bhainistiú ríthábhachtach chun turasóireacht inbhuanaithe a chur chun 
cinn sa Chontae.

Spreagfaidh saoráidí inbhuanaithe turasóireachta, nuair a bheidh siad suite agus á mbainistiú i gceart 
agus go háirithe má tá siad éasca teacht orthu trí raon modhanna iompair, tréimhsí fanachta níos faide 
do chuairteoirí, cuideoidh siad le séasúr na turasóireachta a leathnú agus cuirfidh siad le beocht na 
lonnaíochtaí i rith na bli-ana. Maidir leis seo, tabharfar tacaíocht do shaoráidí cóiríochta do thurasóirí 
(óstáin, Leaba agus Bricfeasta, Tithe Aíochta, féinfhreastal, carbhán agus campáil, glampáil srl), d'ionaid 
cuairteoirí agus d'áiseanna tráchtála/miondíola a fhreastalaíonn ar an earnáil turasóireachta (nuair a 
mheastar gur cuí sin) agus ba cheart iad a bheith suite laistigh de bhailte agus de shráidbhailte agus ba 
cheart iad a fhorbairt le prionsabail an dear-tha uilíoch chun a chinntiú go mbeidh siad inrochtana do 
chách. Cabhróidh sé sin le naisc láidre a chothú le raon earnálacha eacnamaíocha agus tráchtála eile agus 
leis an lonnaíocht óstaigh agus a pobal a chothú. Caithfidh tograí le haghaidh cóiríochta do thurasóirí i 
mbailte agus i sráidbhailte a bheith comhréireach ó thaobh méide de, oiriúnach ó thaobh scála, suímh 
agus dearaidh de dá lonnaíocht óstach. Tá roinnt eis-ceachtaí ann nuair a bhreithneofar forbairtí a 
bhaineann le turasóirí lasmuigh de bhailte agus de shráidbhailte, beidh sé seo sainiúil don láthair/suíomh 
agus faoi réir scála an togra agus acmhainn glactha an cheantair.

Tá réimse leathan áiseanna agus nithe is díol spéise do thurasóirí i bPort Láirge lena n-áirítear, inter alia: 

• Cloigtheach & Ardeaglais na hAirde Móire

• Gleann na nAbhann Móire

• Tránna Brait Ghoirm - Cluain Aodha, Trá an Chomhairleora sa Dún Mór, An Trá Bhán, An Trá Mhór 
agus Trá na hAirde Móire

• Bailte Cósta - Dún Garbhán, Trá Mhór, Dún Mór srl.

• Sléibhte an Chomaraigh

• Geopháirc Dhomhanda UNESCO Chósta an Chopair

• Conairí, coillearnacha agus páirceanna siúil agus rothaíochta atá creidiúnaithe ar fud an chontae

• Turasóireacht Bia agus Bialann ar fud an Chontae

• Teach an Churraigh Mhóir, Port Lách

• Bailte oidhreachta na hAirde Móire, an Leasa Mhóir agus Phort Lách

• House of Waterford Crystal

• King of the Vikings – Eispéireas Réaltachta Fíorúla i dTriantán na Lochlannach, Port Láirge

• Gairdín Seapánach Lafcadio Hearn, Trá Mhór

• Caisleán agus Ionad Oidhreachta an Leasa Mhóir

• An tOileán Beag agus Caisleán Phort Láirge

• Easanna na Machan

• Teach agus Gairdíní Bhruachaille

• Mainistir Chnoc Mheilearaí

• Bealach Naomh Déaglán
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• Tuama Edmund Rice

• Ráschúrsa Thrá Mhór

• Glasbhealach Phort Láirge

• Triantán Lochlannach Phort Láirge

• Músaeim Seoda Phort Láirge: Medieval Museum, Pálás Easpaig, Túr Reginald; Irish Silver Museum agus 
Irish Museum of Time

• Iarnród Phort Láirge agus Ghleann na Siúire

• Músaem Chontae Phort Láirge 

Tá suíomh straitéiseach ag Port Láirge, agus ag an gcathair go háirithe, san oirdheisceart agus tá príomh-
roch-tain agus nascacht réigiúnach (bóthar/iarnród ar ardchaighdeán) chuig na contaetha máguaird, mar 
shampla Cill Chainnigh, Loch Garman agus Corcaigh, chomh maith lena haerfort agus calafort féin atá suite i 
gcroílár Réigiún an Oirdheiscirt.

Cé gur dhírigh forbairt turasóireachta le blianta beaga anuas ar Chathair Phort Láirge, agus ar bhailte 
ceann scríbe cósta ar nós Dún Mór, an Trá Mhór agus Dún Garbhán agus go háirithe leis an rath a bhí ar 
Ghlasbheal-ach Phort Láirge le déanaí, tá go leor ceantar eile i gContae Phort Láirge a bhfuil acmhainneacht 
turasóireachta inbhuanaithe acu ar nós Iarthar agus Tuaisceart an Chontae lena n-áirítear Sléibhte an 
Chomaraigh agus a bhailte agus a shráidbhailte stairiúla iomadúla agus Gleann na hAbhann Móire lena 
radharc tíre gan mhilleadh feadh abhainn stairiúil.
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Féachfaidh an Chomhairle lena príomhthionscadail turasóireachta a fhorbairt laistigh de shaolré an 
Phlean lena n-áirítear Tionscadal Athghiniúna na Cé Thuaidh a bhfuil sé de chumas aige gníomhú mar 
ghné shunta-sach don Chathair agus don Chontae i gcoitinne i dtéarmaí infheistíochta eacnamaíche agus 
tarraingteachta do thurasóirí agus cuimseoidh sí mol iompair nua do Chathair Phort Láirge, ‘Caomhnóir na 
nDéise' a bheidh ina shainchomhartha de chaighdeán idirnáisiúnta a bhreathnóidh amach ar Phort Láirge, 
forbairt bhreise Eispéireas Phort Láirge atá dírithe ar Thriantán na Lochlannach agus Ionad Cuairteoirí 
Waterford Crystal, síneadh Ghlasbhealach Phort Láirge trí lár na cathrach chun nascadh le Glasbhealach 
Ros Mhic Thriúin, chomh maith le Glasbhealach a leathnú siar ó Dhún Garbhán agus Glasbhealach Phort 
Láirge go dtí an Trá Mhór agus Glasbhealach Phort Láirge go Port Lách/Carraig na Siúire, Glasbhealach 
Phort Láirge a fhorbairt, na Gormbhealaí a fhorbairt feadh na hAbhann Móire, Abhainn na Siúire agus 
Inbhear Phort Láirge, rochtain fheabhsaithe ar Abhainn na Siúire agus Cuan Phort Láirge, chun acmhainn 
Phort Láirge mar cheann scríbe long cúrsála a uasmhéadú, bealach/bealaí lúbtha a fhorbairt timpeall 
Chontae Phort Láirge, páirc ar scála réigiúnach a fhorbairt laistigh de Limistéar Cathrach Phort Láirge, 
forbairt Theach agus Gairdíní Bhruachaille mar mealltóir mór turasóireachta, rochtain fheabhsaithe ar 
an bhFear Miotail ar an Trá Mhór, Léiriú ar Bhallaí Chathair Mheánaoiseach Phort Láirge, agus forbairt ar 
ionaid saoráidí gníomhaíochta den scoth do spóirt uisce ar an Aird Mhór agus ar an Trá Mhór i gcomhar le 
Fáilte Ireland.

Tá cuspóirí turasóireachta an Phlean Forbartha Contae ullmhaithe de réir straitéisí náisiúnta, réigiúnacha 
agus áitiúla. Leagtar amach i Ráiteas Beartais Turasóireachta an Rialtais ‘People, Place and Policy Growing 
Tour-ism to 2025' príomhchuspóirí an Rialtais maidir leis an turasóireacht i.e., cuairteoirí agus ioncam 
thar lear a mhéadú agus an fhostaíocht ghaolmhar agus ár sócmhainní nádúrtha, tógtha agus cultúrtha 
a chosaint ag an am céanna. Leagtar béim sa ‘Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe Réadú ár 
nAcmhainneacht Tuaithe (An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 2018) ar acmhainneacht turasóireachta 
gníomhaíochta chun cur le fás eacnamaíoch i gceantair thuaithe.

D'fhorbair Port Láirge freisin Ráiteas Straitéise Turasóireachta agus Plean Oibre (2017-2022) a chuirfidh 
leis an gcomhoibriú atá ann cheana idir an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach chun teacht 
ar chur chuige ‘earnála iomláine' i leith na turasóireachta. Beidh feabhas foriomlán ar fheidhmíocht 
turasóireachta mar thoradh ar aontacht idir Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, gníomhaireachtaí 
stáit, tionscal na turasóireachta agus páirtithe leasmhara eile a chuirfidh go mór le pobail ar fud Phort 
Láirge. Leanfaidh an Chomhairle ag tacú le spriocanna agus cuspóirí na Straitéise seo chomh maith le 
haon nuashonrú ar an Straitéis Turasóireachta a nglacfar leis.
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Cuspóirí an Bheartais Turasóireachta

ECON 22 Turasóireacht inbhuanaithe
Oibreoimid i gcomhar le páirtithe leasmhara éagsúla agus le gníomhaireachtaí turasóireachta chun 
tógáil ar láidreachtaí Chathair Phort Láirge mar phríomhchathair réigiúnach, Dún Garbhán mar 
Phríomhbhaile agus Contae Phort Láirge ina gcur chun cinn mar rogha turasóireachta. Chuige sin, 
éascóimid agus spreagfaimid:
‘Táirgí‘ agus gníomhaíochtaí turasóireachta inbhuanaithe/mealltóirí in áiteanna cuí atá bunaithe ar 
agus a léiríonn stair shainiúil na cathrach agus an chontae, oidhreacht nádúrtha agus/nó chultúrtha, 
agraibhia, earnáil na mara agus na gairneoireachta, agus caitheamh aimsire amuigh faoin aer.
Modhanna inbhuanaithe iompair – iompar poiblí, iompar gníomhach (rothaíocht agus siúl) srl; agus
Infheistíocht sa teicneolaíocht dhigiteach in earnáil na turasóireachta a spreagadh agus tacú 
léi, agus béim ar leith á leagan ar earnálacha amhail nithe is díol spéise do chuairteoirí agus 
gníomhaíochtaí lena mbaineann láithreacht dhigiteach íseal agus/nó comhtháthú.

ECON 23 Príomhthionscadail Turasóireachta Shuaitheanta 
Féachfaidh an Chomhairle lena príomhthionscadail turasóireachta a fhorbairt laistigh de 
shaolré an Phlean, lena n-áirítear:
• Tionscadal Athnuachana na gCé Thuaidh
• Tionscadal ‘Caomhnóir na nDéise
• Forbairt bhreise ar Eispéireas Phort Láirge dírithe ar Thriantán Lochlannach Phort Láirge agus 

ar Ionad Cuairteoirí Waterford Crystal
• Síneadh a chur le Glasbhealach Phort Láirge trí lár na cathrach chun ceangal le Glasbhealach 

Ros Mhic Thriúin
• An Bealach Glas a shíneadh siar go Dún Garbhán
• Bealach a fhorbairt ó Phort Láirge go dtí an Trá Mhór agus ó Phort Láirge go dtí Glasbhealach 

Phort Lách/Charraig na Siúire, 
• Suíomhanna inspéise a fhorbairt feadh Ghlasbhealach reatha Phort Láirge m.sh. Láithreán 

Lochlannach Bhaile na Coille, Stáisiún Traenach i gCoill Mhic Thomáisí
• Ceathrú Chultúrtha Phort Láirge a fhorbairt,
• Rochtain fheabhsaithe ar Abhainn na Siúire agus ar Chuan Phort Láirge
• Forbairt Gormbhealaí feadh an Abhainn Mhór, Abhainn na Siúire agus Inbhear Phort Láirge,
•  Acmhainneacht Phort Láirge mar cheann scríbe long cúrsála a uasmhéadú
• Bealach(bealaí) lúbtha a fhorbairt timpeall Chontae Phort Láirge chun an iliomad mealltóirí, 

tait-neamhachtaí, conairí agus sócmhainní oidhreachta a mhealladh. 
• Páirc ar scála réigiúnach a fhorbairt laistigh de Limistéar Cathrach Phort Láirge.
•  Teach agus Gairdíní Bhruachaille a fhorbairt mar mhealltóir mór turasóireachta
• Forbairt ionaid áiseanna gníomhaíochta den scoth le haghaidh spóirt uisce ar an Aird Mhór 

agus ar an Trá Mhór i gcomhar le Fáilte Éireann.
• Rochtain fheabhsaithe ag an bpobal ar an bhFear Miotail ar an Trá Mhór
• Léiriú Ballaí Chathair Mheánaoiseach Phort Láirge.

ECON 24 Lóistín Turasóireachta
Leanfaimid orainn ag tacú le cineálacha éagsúla cóiríochta a fhorbairt in áiteanna iomchuí 
ar fud Chathair agus Chontae Phort Láirge (óstáin, Leaba & Bricfeasta, Tithe Aíochta, 
féinfhreastail, carbhán & campáil, glampáil srl), rud a d'fhéadfadh feabhas a chur ar an 
bpoitéinseal eacnamaíoch a bhaine-ann le hioncam méadaithe cuairteoirí, cur leis an méid 
ama a chaithfear fanacht agus freastal ar riachtanais na gcuairteoirí. Go ginearálta, ba chóir go 
mbeadh lóistín turasóireachta suite laistigh de bhailte agus sráidbhailte (mura bhfuil údar maith 
leis sin chun sástacht an Údaráis Phleanála) agus a fhorbairt le prionsabail an dearadh uilíoch 
chun a chinntiú go bhfuil siad inrochtana do chách.
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Cuspóirí Beartais Turasóireachta

ECON 25 Láithreáin Champála/Veain Champála 

Cinnteoimid go mbeidh gach láithreán campála ar ardchaighdeán nach mbeidh tionchar diúltach 
acu ar cháilíocht agus ar thaitneamhacht an chomhshaoil agus an tírdhreacha, nach mbeidh 
drochthion-char acu ar shuíomhanna Natura 2000 agus go seasfaidh siad le cáil Phort Láirge 
mar cheann scríbe ardchaighdeáin d'aíonna ón mbaile agus ón gcoigríoch. Ba cheart go mbeadh 
tograí le haghaidh láithreáin champála comhsheasmhach le caighdeáin bainistíochta forbartha 
Imleabhar 2 agus go gcomhlíonfaidís ceann amháin de na nithe seo a leanas:

• Lonnaíochtaí: Ba cheart láithreáin champála a lonnú ag suíomhanna iomchuí laistigh de 
lon-naíochtaí atá ann cheana nó in aice leo, i gcás ina léireoidh na tograí sin go bhfuil naisc 
shábháilte do choisithe ann leis an lonnaíocht.

• Mealltóirí Turasóireachta Ardacmhainneachta: Ba chóir láithreáin champála chun freastal ar 
mhealltóir turasóireachta ardacmhainneachta ar nós Bealach Glas Phort Láirge, imeallbhord, 
aibhneacha, Sléibhte an Chomaraigh, conairí siúil agus turasóireachta, tait-neamhachtaí 
áineasa lasmuigh nó Gormbhealaí, a lonnú ag lonnaíochtaí atá ann cheana féin nó ag ionaid 
bhunaithe a sholáthraíonn seirbhísí atá ann cheana féin do thurasóirí, faoi réir acmhainn an 
láithreáin agus an tsuímh chun an togra a éascú.

• Gach Suíomh Eile: D'fhéadfaimis tograí a éascú maidir le láithreáin champála a thacaíonn 
le tionscnaimh turasóireachta tuaithe a fhorbraítear ar fhiontar tuaithe, ar shócmhainní 
oidhreachta nádúrtha agus ar ghníomhaíochtaí áineasa lasmuigh agus atá suite i suíomh 
tuaithe a bhaintear as aon lonnaíocht nó mealltóir turasóireachta ardacmhainneachta, faoi réir 
acmhainn an tsuímh agus an tsuímh chun an togra a éascú. Cinnfear scála aon chóiríochta do 
thurasóirí de réir chineál agus scála na nithe is díol spéise do thurasóirí atá ann cheana agus/nó 
de réir mhéid an stoic fhoirgnimh thearcúsáidte talmhaíochta/tráchtála/choimhdigh atá ar fáil 
lena athúsáid chun críocha cóiríochta do thurasóirí agus seirbhísí coimhdeacha.

• Veaineanna Campála: Déanfar tograí maidir le saoráidí campála neamhspleácha a sholáthar 
i.e. bánna páirceála ainmnithe/soláthar leictreachais, laistigh de charrchlóis a mheas i 
dtéarmaí páirceáil barrachais a bheith ar fáil agus acmhainn an láithreáin agus an suíomh 
chun an togra a éascú.

ECON 26 Táirge agus Bonneagar Turasóireachta
I gcomhar le húinéirí talún, pobail áitiúla, páirtithe leasmhara ábhartha agus fiontar sóisialta, 
cuirfimid chun cinn, éascóimid agus spreagfaimid infheistíocht, agus déanfaimid feabhsuithe 
ar ár dtáirge, ar ár mbon-neagar agus ar ár saoráidí turasóireachta, lena n-áirítear carranna, 
páirceáil bus agus rothar feabhsaithe, conairí siúil agus rothaíochta, comharthaíocht threoch/
boird faisnéise, agus saoráidí seirbhíse/scíthe. Cinn-teoidh gach togra le haghaidh forbartha nach 
mbeidh aon drochthionchar aige ar shláine éiceolaíoch lena n-áirítear Líonra Natura 2000.
Beidh forbairtí táirgí turasóireachta agus bonneagar/áiseanna faoi réir gnáthchritéar pleanála 
agus comhshaoil. Déanfar na héifeachtaí comhshaoil féideartha ar mhéadú dóchúil ar líon na 
dturasóirí/trácht turasóireachta in áiteanna ar leith/feadh bealaí ar leith a mheas agus a mhaolú 
de réir mar is cuí. Ba chóir go n-áireofaí lena leithéid de bhreithniú tionchair fhéideartha ar 
bhonneagar atá ann cheana féin (lena n-áirítear uisce óil, fuíolluisce, dramhaíl agus iompar) mar 
thoradh ar thograí turasóireachta.
Ionchorpróidh agus comhtháthóidh aon oibreacha den sórt sin eilimintí bonneagair ghlais, i gcás 
in-arb iomchuí, agus dearfar iad i gcomhréir le prionsabail an deartha uilíoch. Leanfaimid go 
háirithe le tionscnaimh ar nós chlár INTERREG 'Local Flavours' a chur chun cinn, ar tionscnaimh 
iad a bhfuil sé mar aidhm acu infheistíocht agus feabhas a spreagadh, a neartú agus a chur ar fáil 
d'fhorbairt eacnamaíoch agus do shócmhainní turasóireachta agus oidhreachta tuaithe sna limistéir 
phrionsabail (cnuasach tuaithe) seo a leanas agus i dtionscnaimh a bhaineann le turasóireacht:

• Gleann na nAbhann Móire 
• Gormbhealaí Phort Láirge 
• Siúlóidí Cois Cósta

• Ardtailte an Chomaraigh 
• Glasbhealach Phort Láirge 
• Geopháirc Chósta an Chopair

• Inbhear Phort Láirge
• Gaeltacht na nDéise
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Cuspóirí Beartais Turasóireachta

ECON 27 DEDPanna/ Sean-Oirthear na hÉireann
a) Tacú le seachadadh agus cur i bhfeidhm Pleananna Forbartha Eispéiris Ceann Scríbe (DED-

Panna) trí chomhoibriú leanúnach le Fáilte Éireann agus páirtithe leasmhara turasóireachta eile.
b) Leanúint ar aghaidh ag glacadh páirt ghníomhach, ag infheistiú, ag spreagadh agus ag cur 

chun cinn branda eispéiris réigiúnach Sean-Oirthear na hÉireann trí thurasóireacht inbhua-
naithe, rud a chuirfidh ar chumas cuairteoirí eispéiris thaitneamhacha a bheith acu agus aird 
á tabhairt ar na tionchair shóisialta, chultúrtha agus chomhshaoil, lena n-áirítear cosaint 
suíomhanna ainmnithe.

ECON 28 Straitéis Turasóireachta
Chun tacú le forbairt aon nuashonraithe ar Ráiteas Straitéise Turasóireachta agus Plean Oibre 
Phort Láirge (2017 -2022), agus chun tacú le Straitéis a chruthú chun Glasbhealaí, Gormbhealaí 
agus Cosáin a fhorbairt tuilleadh i gContae Phort Láirge, lena n-áirítear siúlóid, rothaíocht 
agus gníomhaíochtaí eile chun tacú le forbairt turasóireachta, agus chun cabhrú le deiseanna 
maoinithe a lorg dá bhforbairt.

ECON 29 Tourism Marketing
To support the marketing and promotion of Waterford City and County, as a significant tourism 
destination, by continuing to work with and develop the Visit Waterford Destination Marketing Group.

ECON 30 Cnuasach Turasóireachta
Chun tacú le forbairt Cnuasaigh Turasóireachta san Oirdheisceart, dírithe ar phríomhshuímh 
agus nithe is díol spéise do thurasóirí i gcomhar le húdaráis áitiúla in aice láimhe, Fáilte Éireann, 
Turasóireacht Éireann agus príomhpháirtithe leasmhara eile.
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4.11 Cathair/ Réigiún Oideachais agus Foghlama
Tá sé mar aidhm ag Príomhsprioc Eacnamaíoch 6 de Phlean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil Phort Láirge 
(2015-2020) “Tacú le conairí i dtreo rannpháirtíocht agus deis eacnamaíoch”. Tá an sprioc sin bunaithe ar 
roinnt tosca, lena n-áirítear cáilíocht fheabhsaithe chaipiteal an duine agus infhaighteacht lucht saothair 
oilte. Le breis is caoga bliain tá WIT/SETU ag feidhmiú mar ghníomhaire athraithe tábhachtach do chathair 
agus contae Phort Láirge agus an Oirdheisceart i gcoitinne, ag giniúint sócmhainní caipitil intleachtúla agus 
daonna le húsáid ag an tsochaí shibhialta agus ag an ngeilleagar, agus ag éascú, ag maolú agus ag cothú 
comhpháir-tíochtaí chun tacú le hathrú dearfach le agus idir gníomhairí éagsúla eile lena n-áirítear an 
stát agus an earnáil phríobháideach. Tugann leathnú agus feabhsú na gníomhaíochta san ardoideachas 
i bPort Láirge, lena n-áirítear an ghníomhaíocht a bhaineann le hathrú WIT trína chumasc le hInstitiúid 
Teicneolaíochta, Ceatharlach isteach in Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt (SETU), deis do Phort Láirge 
foghlaim agus oideachas a chur chun tosaigh ina fhorbairt amach anseo agus cuireann sé deiseanna ar 
fáil freisin le haghaidh leathnú amach anseo ar scoileanna/campas laistigh de chroílár na cathrach trí 
láithreáin tearcúsáidte a dhíghlasáil agus/nó trí scoileanna/campas nua a fhorbairt laistigh de cheantar na 
gCéanna Thuaidh. Lena chois sin d'fhéadfaí campas satailíte ardoideachais a fhorbairt i nDún Garbhán trí 
chomhpháirtíocht a dhéanamh le hin-stitiúidí oideachais in Éirinn agus thar lear.

Leag taighde agus comhairliúchán mar chuid de phróiseas an Phlean Forbartha seo béim freisin ar an ngá 
atá le dhá áis bhreise meánscoile ar a laghad, ceann amháin sa Chathair agus ceann eile sa Chontae, chomh 
maith le gá féideartha le hacmhainní agus áiseanna inoiriúnaithe maidir le hoiliúint, breisoiliúint, agus .
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Dá réir sin, tá Port Láirge tiomanta do chuspóir beartais a chuireann ‘Foghlaim‘ i gcroílár; trí fhoghlaim 
ó thuras Chathair Chorcaí mar Chathair Foghlama8 agus mar Réigiún, agus trí bhearta a ghlacadh chun 
iad seo a chur i bhfeidhm agus a bheith ina Chathair agus ina Chontae Foghlama (ag dul isteach i Líonra 
Domhanda Cathra-cha Foghlama UNESCO (GNLC)). Cabhróidh bearta a chur i bhfeidhm chun cathair 
foghlama a ‘thógáil’ lena chinntiú go bhforbróidh Port Láirge cultúr deiseanna foghlama agus tacaíochta 
a bhfuil sé mar aidhm leo pobail atá inbhuanaithe go sóisialta agus go heacnamaíoch a threorú, agus 
tacóidh sé freisin le baint amach na Sprio-canna Forbartha Inbhuanaithe ag an leibhéal áitiúil agus gnéithe 
d’fhís eacnamaíoch agus de phrionsabail an RSES a bhaint amach.

Cuideoidh leathnú SETU agus áiseanna oideachais agus oiliúna treasach eile níos gaire do lár na cathrach, 
agus iompar poiblí agus nascacht fheabhsaithe, le hinfheistíocht agus caiteachas acadúil a bhaineann 
le tu-rasóirí a ghiniúint laistigh de choincheap ‘Campas/Cathair Bheo'. Tacóidh clár Éire Ildánach agus 
forbairt bheartaithe éiceachóras tionscal cruthaitheach i gCeathrú Chultúrtha Phort Láirge le fás cultúrtha 
agus eacnamaíoch lena n-áirítear fostaíocht, turasóireacht agus stádas Phort Láirge mar phríomhchathair 
réigiúnach an Oirdheiscirt.

8 Corcaigh 2002-2012: Samhlaigh Ár dTodhchaí: Bord Forbartha Chathair Chorcaí, 2002

Cuspóirí Beartais Oideachais

EDU 01 Áiseanna Oideachais
I gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, Coiste Cúram Leanaí Phort Láirge, SETU, Bord 
Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman agus gníomhaireachtaí eile, tacóimid le 
soláthar áiseanna oideachais ar nós cúram leanaí, scoileanna den chéad leibhéal agus scoileanna 
dara leibhéal, agus foghlaim threasach/foghlaim ar feadh an tsaoil ar fud na soláthraithe go léir; 
leis sin, féachfaidh an Plean Forbartha lena chinntiú go mbeidh méid agus réimse leordhóthanach 
talún seirbhísithe agus criosaithe cuí ar fáil chun saoráidí oideachais a sholáthar agus a leathnú ar 
fud na Cathrach agus an Chontae.
Cé go bhfuil cur chuige solúbtha againn i leith athúsáid agus athfhorbairt foirgneamh/áiseanna 
oi-deachais iomarcacha agus suíomhanna le haghaidh úsáide oideachais amach anseo; cosnóimid 
láithreáin áirithe ina dtacódh sé seo le soláthar nó feabhsú saoráidí oideachais agus ina ndaing-
neofaí soláthar úsáide dlúthchomharsanachtaí measctha 10 nóiméad.
Ba chóir do scoileanna agus áiseanna oideachais:
• A bheith curtha ar fáil de réir na treorach atá leagtha amach i dTreoirlínte ar Fhorbairt 

Chónaithe Inbhuanaithe i Limistéir Uirbeacha.
• A bheith suite ionas go mbeidh sé inrochtana go héasca ag iompar phoiblí agus/ nó móid 

ghníomha-cha.
• A bheith curtha ar fáil ag áiteanna cuí agus mar thaca le forbairtí cónaithe nua.
• Tóg san áireamh, i ndearadh agus leagan amach na saoráide, na caighdeáin bainistíochta 

forbartha atá leagtha amach in Imleabhar 2 den Phlean Forbartha.
• Soláthar a dhéanamh mar aitheantas gur féidir le pobail chónaithe nua éileamh a ghiniúint ar 

áite-anna scoile breise, agus go bhfuil sé ríthábhachtach go dtacófaí le pobail inbhuanaithe, 
go gcuirfí an acmhainn mhéadaithe riachtanach ar fáil in áiseanna scoile, bíodh sé sin i 
bhfoirm scoileanna nua, nó scoileanna atá ann cheana féin a leathnú;

• Tabhair aird ar bheartais eile an Phlean Forbartha seo, sa mhéid a bhaineann siad le forbairt 
chuí inbhuanaithe, agus tacaíonn sé le cur chuige seirbhísí éiceachórais i leith soláthair agus 
ár n-aistriú cóir chuig geilleagar ísealcharbóin.
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Cuspóirí Beartais Oideachais

EDU 02 SETU
Chun tacú le feabhsú leanúnach na n-áiseanna agus an champais/ chomhdhlúthú SETU, ar bhealach 
atá comhsheasmhach le cuspóirí beartais RSES agus MASP. Ba chóir go nglacfadh forbairtí amach 
an-seo ar champais ollscoile i bPort Láirge cur chuige “campas cliste” maidir le dearadh agus 
forbairt. Áir-eofar leis seo leathnú Champas Bhóthar Chorcaí, Campas Eolais Phort Láirge, taighde 
tríú agus ceathrú leibhéal a sholáthar, suíomhanna tearcúsáidte laistigh de chroílár na cathrach 
agus/nó trí scoileanna/champais nua a fhorbairt laistigh de cheantar na gCé Thuaidh, comhoibriú 
agus soláthar cú-rsaí in ionaid ar fud na cathrach agus an chontae ar bhonn for-rochtana/campais 
chianda, ar nós Nemeton TV – campas for-rochtana sa Ghaeltacht, agus tacú le campas satailíte 
ardoideachais i nDún Garbhán trí chomhpháirtíocht le hinstitiúidí oideachais in Éirinn agus thar lear. 
Ba cheart go n-áiritheodh na tograí forbartha do SETU an méid seo a leanas:
• Go bhfuil siad mar chuid de straitéis chuimsitheach forbartha a chinnteoidh go ndéanfar 

éabhlóid leanúnach eastát SETU a chomhordú agus a bhainistiú i gceart laistigh den cheantar 
mórthimpeall.

• Go dtacaíonn siad le méadú ar líon na mball foirne, na mac léinn agus na gcuairteoirí a théann 
isteach san ollscoil, agus bogann siad idir a gcampais, trí iompar poiblí, rothaíocht agus siúl. 

• Go mbaineann siad leas as deiseanna chun timpeallacht an champais a ghlasú, fuinneamh 
in-ath-nuaite, agus úsáid a bhaint as réitigh bhonneagair atá bunaithe ar an dúlra (e.g. SuDS 
agus pábháil thréscaoilteach); agus, 

• Go ndéanann siad iarracht naisc/ sineirgí a chur chun cinn idir lár na cathrach, earnálacha 
gnó, fiontar agus nuálaíocht, agus scileanna SETU agus láidreachtaí taighde a thacaíonn leis 
an gCathair/Réigiún Foghlama.

EDU 03 Cathair/ Réigiún Foghlama
Tacú le forbairt Phort Láirge mar Ollscoil agus Cathair/ Réigiún Foghlama trí na bearta seo a leanas: 
• Réigiún cuimsitheach agus Foghlama a chruthú, ag tógáil ar na hollscoileanna, na coláistí agus 

na comhpháirtíochtaí foghlama atá againn cheana féin, agus ollscoil teicneolaíochta nua SETU 
a bhunú, Líonra nua Réigiúin Foghlama, agus Réigiún CLISTE a fhorbairt. 

• Oibriú leis na hearnálacha oideachais agus oiliúna chun scileanna mhuintir Phort Láirge a 
fhorbairt chun freastal ar riachtanais na ngnólachtaí atá ann cheana féin agus na ngnólachtaí 
a bheidh ann amach anseo. 

• Féachaint le deiseanna foghlama a chomhtháthú i ngach gné den fhorbairt, mar shampla cur 
ar chumas daoine tuiscint níos fearr a fháil ar a dtimpeallacht nádúrtha agus a stair áitiúil. 

• Áiseanna oideachais agus spásanna foghlama roinnte a éascú in áiteanna cuí ar fud Phort 
Láirge. 

• Fás leanúnach agus forbairt chuí SETU, agus eagraíochtaí oideachais, oiliúna agus taighde 
trea-sach eile a éascú.

• Tacú le háiseanna nua goir agus oiliúna a fhorbairt, lena n-áirítear laistigh de limistéir fos-
taíochta atá ann cheana, agus printíseachtaí a sholáthar nuair is féidir. 

• Tacú le soláthar áiseanna agus ionad oideachais for-rochtana ar fud leabharlanna poiblí agus 
trí sholáthraithe oideachais/ oiliúna eile. 

• A chinntiú go soláthraítear comharsanachtaí ar ardchaighdeán, limistéir thaitneamhachta, an 
réimse poiblí agus meascán de thithe nua inacmhainne ar féidir leo cabhrú chun baill foirne 
oilte a mheal-ladh agus a choinneáil; agus, 

• Comhtháthú na teicneolaíochta ‘cathrach cliste’ a chur chun cinn laistigh d'fhoirgnimh agus 
de spásanna, chun bainistiú níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí ar an timpeallacht thógtha a 
éascú ar mhaithe le cónaitheoirí agus le gnólachtaí. 

• Aithníonn sé agus tacaíonn sé le forbairt agus éabhlóid leanúnach ár sraitheanna scile 
uathúla i bPort Láirge lena n-áirítear séideadh agus gearradh gloine, scileanna traidisiúnta 
tógála, ár ngrúdaireacht/ driogadh, táirgeadh bia ceirde agus eachaí agus stoc folaíochta etc.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028132

4.12 Straitéis Miondíola
Is príomhghné den gheilleagar í an earnáil mhiondíola i dtéarmaí fostaíochta, gníomhaíochta eacnamaíche 
agus bheocht ár gcathracha agus ár mbailte a chothabháil. Ullmhaíodh Straitéis Miondíola (Aguisín 4) mar 
chuid de phróiseas ullmhúcháin an Phlean Forbartha. Is é cuspóir na straitéise miondíola:

• Cuspóir 19A den MASP agus cuspóirí na dTreoirlínte Pleanála Miondíola a chur i bhfeidhm, agus é mar 
phríomhaidhm a chinntiú go gcomhlíonann Cathair Phort Láirge a ról mar an príomhcheann scríbe 
miondíola agus mar an mór-thiománaí eacnamaíoch sa Chontae agus i réigiún an Oirdheiscirt, agus

• A chinntiú go bhfuil róil thábhachtacha dea-mhéine agus tacaíochta ag bailte Dhún Garbhán agus Thrá 
Mhór ina gceantair abhantracha faoi seach.

• Tacú le réimse cuí áiseanna miondíola ar leibhéal áitiúil agus ar leibhéal tuaithe ar fud an Chontae. 

4.12.1 Miondíol Chontae Phort Láirge
Féachann an Chomhairle le hionaid agus pobail uirbeacha inbhuanaithe a bhaint amach trí úsáidí 
ilfheidhmeacha a éascú i gcroíleacáin bhailte agus sráidbhailte, trí infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail 
ar an bhfearann poiblí agus trí thacú le húsáidí cónaitheacha a thabhairt ar ais go lárcheantair bhailte agus 
sráid-bhailte. Éilíonn ár n-ionaid uirbeacha athghiniúint agus athnuachan chomh maith le hinfheistíocht 
i sócmhainní comhshaoil chun a n athléimneacht agus a mbeogacht a chinntiú sa todhchaí. Fáilteoidh an 
Chomhairle roimh fhorbairt a spreagfaidh daoine, poist agus gníomhaíocht ar ais in ionaid uirbeacha atá 
ann cheana de gach méid. Tacóimid freisin le beartas an Rialtais (NPO 16) maidir le dul i ngleic le rátaí 
folúntais i lár bailte agus sráidbhailte beaga chun meath na tuaithe a laghdú agus inmharthanacht agus 
beocht ceantar tuaithe a spreagadh.
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4.12.2 Comhthéacs Miondíola 
Le haghaidh tuilleadh sonraí ar Chomhthéacs Miondíola féach Straitéis Miondíola Chathair Phort Láirge i 
gCuid 2 Caibidil 3 agus san Aguisín le haghaidh Straitéis Miondíola 4.

• Treoirlínte Pleanála Miondíola d'Údaráis Phleanála – 2012.

• Lámhleabhar um Dhearadh Miondíola – 2012.

• Straitéis Miondíola Chathair agus Chontae Phort Láirge 2020.

• An tOrdlathas Miondíola.

• Measúnú ar Fhorbairtí Miondíola; agus

• Covid 19 agus Miondíol

4.12.3 Ionaid Ilfheidhmeacha agus Solúbtha
Ní mór d'ionaid uirbeacha Phort Láirge a bheith níos athléimní agus níos inoiriúnaithe d'athrú. Caithfidh 
siad éabhlóidiú le bheith ina spás ilfheidhmeach agus solúbtha a sholáthraíonn, chomh maith le húsáidí 
tábhachtacha miondíola a sholáthar, raon úsáidí eile lena n-áirítear cónaithe, fóillíocht, áineas, fostaíocht, 
turasóireacht, cathartha, pobail, cultúrtha, sláinte agus oideachas do na pobail a bhfreastalaíonn siad 
orthu. Cuideoidh an meascán de na húsáidí seo le cur le beocht agus beogacht na n-úsáidí atá ann cheana 
agus is féidir leis cabhrú le mothú áite, féiniúlachta agus uilechuimsitheachta a chothú do chónaitheoirí 
áitiúla agus do chuairteoirí araon.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028134

Díreofar amach anseo ar mhiondíol ‘eispéireasach', le haistriú ó lár baile/sráidbhaile a dhíríonn ar 
mhiondíol comparáide/áisiúlachta go ceann ina gcaitear níos mó ama ar 'eispéiris’ amhail fóillíocht, 
cultúr, oidhreacht, bia, deochanna agus seirbhísí miondíola. Ní leor táscairí eacnamaíocha traidisiúnta 
ina n-aonar a thuilleadh chun feidhmíocht baile a thomhas. Tugann an t-athrú nua seo deis nach beag do 
Phort Láirge ár n-ionaid uirbeacha a neartú. 

4.12.4 Croí-Limistéar Miondíola (CRA)
Cathair Phort Láirge (CRA): Déileáiltear go mion le Cathair Phort Láirge i gCuid 2 Caibidil 3.

Baile Dhún Garbhán (CRA): Aithnítear ceantar miondíola lárnach Bhaile Dhún Garbhán ar Fhíor 4.3 agus 
cuimsíonn sé na Sráideanna seo a leanas: 

• Cearnóg Grattan,

• Sráid Parnell,

• An tSráid Ard

• Sráid Mhuire.

• Sráid Uí Chonaill

Fíor 4.4 Croílimistéar Miondíola Dhún Garbhán 

Waterford City & County
Development Plan 2022 - 2028
Dungarvan Retail Core Area

Legend:

Retail Core Area
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Waterford City & County
Development Plan 2022 - 2028
Tramore Retail Core Area

Legend:

Retail Core Area

Baile Thrá Mhór (CRA)

Níl croílimistéar miondíola dea-shainithe ag an Trá Mhór, ach tá an príomhchnámh droma (Mainstreet/
Strand Street) ón mbaile íochtarach go dtí an baile uachtarach tábhachtach ó thaobh miondíola de. Ba 
chóir go mbeadh an fócas d’fhorbairt mhiondíola nua ar thailte atá criosaithe don M2 Lár an Bhaile nó M5 
Gnó Gin-earálta i gcóngaracht lár an bhaile. 

Fíor 4.5 Croílimistéar Miondíola Thrá Mhór

Ní mór do lárionaid baile Dhún Garbhán agus Thrá Mhór carachtar miondíola a CRA a chothabháil agus 
a ne-artú, a bhféadfadh marbh-éadanas agus úsáid íséal-aicme miondíola dochar a dhéanamh dóibh. 
Ní mór dóibh freisin a bheith níos solúbtha agus níos ilfheidhme maidir lena bhfeidhm miondíola. 
Soláthraíonn an dá CRA meascán d'úsáidí miondíola agus neamh-mhionsonraithe cheana féin. Chun a 
gcarachtar miondíola a neartú, áfach, spreagfar tuilleadh forbartha ar éadanas miondíola laistigh den CRA. 
Déanfar úsáidí comhlántacha ne-amh-mhiondíola amhail caifé agus bialanna a chuireann le beocht an CRA 
agus a chruthaíonn timpeallacht úsáide measctha chun eispéireas siopadóireachta agus fóillíochta níos 
comhtháite a sholáthar, a mheas go fabhrach freisin ach maidir le príomhfheidhm mhiondíola an CRA. 
Déanfar iarratais ar asraonta seirbhíse miondíola eile agus úsáidí eile amhail caiféanna idirlín, lárionaid 
glaonna, geallghlacadóirí, bialanna gasta, eischeadúnais, ionaid siamsaíochta, gnólachtaí carranna ar cíos, 
institiúidí airgeadais agus oifigí ar leibhéal urlár na talún a mheas de réir a mbuanna féin.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028136

Lárionaid Uirbeacha eile 

Maidir le Bailte Uirbeacha, Lonnaíochtaí Tuaithe agus Nóid Tuaithe, mar a liostaítear san ordlathas 
lonnaíochta, ní gá go mbeadh an tairiscint mhiondíola ina Croílimistéar Miondíola ar an mbealach céanna 
a oireann do Chathair Phort Láirge, do Dhún Garbhán agus don Trá Mhór. Ba chóir, áfach, go mbeadh an 
fócas d’fhorbairt mhiondíola nua ar thailte atá criosaithe don M2 Lár an Bhaile nó M5 Gnó Ginearálta nó 
laistigh de limistéar atá aitheanta mar lár an bhaile ar na léarscáileanna lonnaíochta. 

4.12.5 Cur Chuige Lár an Bhaile ar dTús/ Seicheamhach
Sa chás go bhfuil suíomh na forbartha miondíola beartaithe i suíomh ar an imeall nó lasmuigh den lár, ní 
mór tástáil sheicheamhach a chur i bhfeidhm de réir na dTreoirlínte Pleanála Miondíola.

Is é an t-ord tosaíochta don chur chuige seicheamhach forbairt mhiondíola a aimsiú i bpríomhlimistéir 
mhiondíola lár baile, ar thailte arna gcriosú M2/M5 nó laistigh de limistéir arna sainaithint mar lár baile ar 
léarscáileanna lonnaíochta, agus gan forbairt mhiondíola a cheadú ach amháin in áiteanna ar an imeall nó 
las-muigh den lár, áit a bhfuil gach rogha eile ídithe.

Sa chás go bhfuil forbairt mhiondíola i suíomh ar imeall an ionaid á moladh, ní mór don iarratasóir a 
léiriú nach bhfuil aon láithreáin nó láithreáin fhéideartha lena n-áirítear aonaid fholmha laistigh de lár 
na cathrach nó laistigh de cheantar/ionad fo-uirbeach ainmnithe atá (a) oiriúnach (b) ar fáil agus (c) 
inmharthana, an féidir an suíomh sin a chur san áireamh. 

4.12.6 Ordlathas Miondíola agus Siopadóireacht Áitiúil 
Tá ról tábhachtach ag soláthar miondíola maidir le hionaid bhríomhara agus pobail inbhuanaithe a 
chruthú. Sna hionaid thuaithe is lú sa Chontae, tacóidh an Chomhairle le cur chuige dearfach i leith 
soláthar cuí miondíola a chur chun cinn, i gcomhréir le scála agus carachtar an bhaile/tsráidbhaile 
i gcomhréir leis na Treoirlínte Pleanála Miondíola (2012) agus le hordlathas na lonnaíochta agus an 
mhiondíola. Soláthraíonn Tábla 4.2 sam-plaí den sórt sin.
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Tábla 4.2 Leibhéal iomchuí na Forbartha Miondíola

Sraith Aicme & Cineál Lon-
naíochta

Lonnaíocht Leibhéal iomchuí na Forbartha Miondíola 

1 Cathair Réigiúnach Lár Chathair Phort 
Láirge

Ceann scríbe miondíola mór laistigh den 
Ré-igiún, ag tairiscint réimse leathan earraí 
áisiúlachta agus comparáide mar aon le 
tairiscint fhairsing seirbhísí miondíola, air-
geadais agus gnó, fóillíochta lena n-áirítear 
áiseanna ealaíon agus cultúir. Cuireann 
ré-imse siopaí neamhspleácha agus siopaí 
speisialtóireachta ar fáil.

2 
Leibhéal 
1

Príomhbhaile Fo-
réigiúnach

Lár Bhaile Dhún 
Garbhán

Príomh-cheann scríbe siopadóireachta 
ag tairiscint earraí éagsúla áisiúlachta 
agus comparáide, chomh maith le raon 
seirbhísí miondíola agus fóillíochta agus 
roinnt seirbhísí airgeadais agus gnó.

2 
Leibhéal 
2

Fo-réigiúnach
Ionaid Cheantair/Fho-
uirbeacha

Lár Bhaile Thrá Mhór
Ionad Siopadóireachta 
Ard Caoin/Fhearann 
tSeoinín, Port Láirge
Lios Dúgáin
Bóthar Thrá Mhór/Inner 
Relief Road,
Lár Phort an Chalaidh 
Fearann na Main-
istreach

Príomh-cheann scríbe siopadóireachta 
ag tairiscint earraí éagsúla áisiúlachta 
agus comparáide, chomh maith le raon 
seirbhísí miondíola agus fóillíochta agus 
roinnt seirbhísí airgeadais agus gnó.

3 Bailte Uirbeacha (Daon 
>1500) Mór

An Dún Mór
Port Lách
Lios Mór
Aird Mhór 
Coill Mhic 
Thomáisín
Ceapach Choinn
Tu-lach an Iarainn

Áit siopadóireachta áitiúil a fhreastalaíonn 
ar an gcúlchríoch máguaird le tairiscint 
theoranta earraí áisiúlachta agus 
comparáide, agus seirbhísí miondíola agus 
fóillíochta.

5 Bailte Tuaithe (Daon 
<1500) Mór

Gaeltacht na nDéise 
lena n-áir Sean Phobal
Pasáiste Thoir/An Crúc 
An tSráidbhaile
Ionaid 
Chomharsanachta 
Chathair Phort Láirge

5 Sráidbhailte Tuaithe 
(Daon<400) /Sio-paí 
Áitiúla i gCathair Phort 
Láirge

Éagsúil Tairiscint miondíola teoranta 
comhdhéanta go ginearálta as siopa 
áisiúlachta, teach tábhairne, stáisiún líonta 
breosla agus oifig an phoist áitiúil.
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Ba cheart miondíoltóireacht i limistéir thuaithe a dhíriú go ginearálta ar lonnaíochtaí atá ann cheana; ba 
cheart forbairt chun na críche sin faoin tuath a sheachaint. Mar sin féin, d'fhéadfadh imthosca eisceachtúla 
a bheith ann i gcás ina bhféadfadh forbairt cineálacha áirithe aonad miondíola i limistéir thuaithe a bheith 
inghlactha. D'fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith i gceist leis na haonaid mhiondíola: 

• Aonad miondíola atá coimhdeach le gníomhaíochtaí a eascraíonn as éagsúlú feirme.

• Aonad miondíola atá deartha chun freastal ar áiseanna turasóireachta nó áineasa, agus atá 
tánaisteach don phríomhúsáid.

• Aonad miondíola ar scála beag atá ceangailte le ceardlann ceardaíochta atá ann cheana nó atá 
ceadaithe chun an táirge a mhiondíol go díreach leis an bpobal; agus/nó,

• Aonad miondíola ar scála beag atá deartha chun freastal ar phobal tuaithe scaipthe.

4.12.7 Trádstóráil Miondíola 
Léiríonn Straitéis Miondíola Chathair agus Chontae Phort Láirge go mbeidh éileamh teoranta ar a 
thuilleadh urlár trádstórála miondíola i gcathair nó i gcontae Phort Láirge sa ghearrthéarma.

Luaitear sna Treoirlínte Pleanála Miondíola nár cheart d'aonaid mhiondíola aonair a bheith níos lú ná 
700 méadar cearnach ná níos mó ná 6,000 méadar cearnach. Is achar urláir comhlán iad na figiúirí seo, 
lena n-áirítear ionaid stórála agus gairdíní. Maidir le forbairtí i dtithe stórais miondíola lasmuigh de lár na 
mbailte, tá sé riachtanach go mbeidh srian ar raon na n-earraí a dhíoltar de réir an choinníll phleanála 
i gcás earraí téagartha tí ar nós táirgí DIY, cairpéid, troscáin, agus earraí leictreacha. Mura ndéantar 
amhlaidh d'fhéadfadh tionchar diúltach a bheith aige ar bheocht agus inmharthanacht cheantar lár an 
bhaile.

Cuspóirí Beartais Miondíola Chontae Phort Láirge

Miondíol 
01

Treoirlínte Miondíola 
A chinntiú go dtagann gach forbairt mhiondíola bheartaithe le beartais ábhartha an Phlean 
Forbartha agus leis na ceanglais agus na critéir arna mbunú i dTreoirlínte Pleanála Miondíola 
2012, sa Lámhleabhar Deartha Miondíola a ghabhann leis agus i Straitéis Miondíola Chathair agus 
Chontae Phort Láirge 2020 (nó aon nuashonrú ina dhiaidh sin).

Miondíol 
02

Ordlathas Miondíola agus Ionaid Uirbeacha
Soláthar miondíola a chur chun cinn sna háiteanna seo a leanas:
• Ionaid Bhaile Dhún Garbhán agus Thrá Mhór,
• Bailte Uirbeacha,
• Lonnaíochtaí Tuaithe; agus,
• Nóid Tuaithe
Ba cheart go mbeadh an cineál forbartha miondíola de leibhéal, cineál, méid, scála agus nádúr 
an spáis urláir atá beartaithe iomchuí don lárionad sin ag féachaint don ordlathas miondíola, don 
leibhéal iomchuí forbartha ag gach leibhéal d'ordlathas lonnaíochta (mar atá leagtha amach i 
dTábla 3.3) agus i gcomhthéacs na treorach atá leagtha amach sna Treoirlínte Pleanála Miondíola 
(2012) nó aon nuashonrú orthu. Ba cheart aird chuí a thabhairt freisin ar na beartais, ar an 
ngníomhaíocht agus ar an bhfís agus ar na critéir mheasúnaithe maidir le forbairt mhiondíola 
amach an-seo mar atá leagtha amach i gCaibidlí 7 agus 8 faoi seach den Straitéis Miondíola 
(Aguisín 4 den Phlean Forbartha).



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028 139

Cuspóirí Beartais Miondíola Chontae Phort Láirge

Miondíol 
03

Cur Chuige Lár an Bhaile ar dTús/ Seicheamhach
Beidh an limistéar miondíola/lár baile nó sráidbhaile mar an bpríomhfhócas agus an t-ionad 
rogha le haghaidh forbairt mhiondíola nua. Cuirfidh an Chomhairle an cur chuige seicheamhach 
i bhfeidhm maidir le tograí forbartha miondíola lasmuigh den lárcheantar miondíola nó den 
lár baile/sráidbhaile. Ní bhreithneofar suíomhanna i lár an bhaile nó lasmuigh de lár an bhaile 
ach amháin nuair a bheidh sé léirithe go soiléir go bhfuil imscrúdú agus breithniú iomlán 
déanta ar gach suíomh oiriúnach atá ar fáil agus inmharthana i gcroílár an bhaile/lár an bhaile/
an tsráidbhaile de réir na dTreoirlínte Pleanála Miondíola agus go háirithe de réir na tástála 
seicheamhaí.

Miondíol 
04

Ionaid Ilfheidhmeacha
Forbairt Ionaid Bhaile Dhún Garbhán agus Thrá Mhór agus lárionaid uirbeacha eile a chuimsiú 
agus tacú leo mar lárionaid inrochtana ilfheidhmeacha atá ar ardchaighdeán idir raoin uirbeacha 
agus ion-aid, ag soláthar úsáidí éagsúla ar scála leordhóthanach agus iomchuí, a éascaíonn 
forbairt pobal/comharsanachtaí 10 nóiméad.

Miondíol 
05

Trádstóráil Miondíola 
Déanfaidh an Chomhairle rialú docht ar spás nua trádstórála miondíola/páirceála miondíola 
ar fud an Chontae ar feadh thréimhse an Phlean. Ceanglófar ar aon iarratas ar thrádstóráil 
mhiondíola a léiriú nach mbeidh tionchar diúltach ag an togra ar bheocht agus ar inmharthanacht 
na lárionad miondíola bunaithe i gcomhréir leis na critéir atá leagtha síos sna Treoirlínte Pleanála 
Miondíola d'Údaráis Phlea-nála (2012) ná i gcomhréir le haon nuashonrú a dhéanfar orthu.

Miondíol 
06

Tionchar Miondíola
Chun a cheangal go gcuirfí isteach Measúnacht Tionchair Miondíola agus tuarascálacha um 
Measúnú Tráchta agus Iompair chun tacú le hiarratais ar fhorbairtí miondíola suntasacha a 
d'fhéad-fadh, mar gheall ar a nádúr, a scála agus/nó a suíomh, tionchar a bheith acu ar bheocht 
agus inmhar-thanacht Lár Chathair Phort Láirge nó aon lárionaid lárnacha/uirbeacha eile mar atá 
ainmnithe i dTábla 3.3 agus i dTábla 4.2 (Sraitheanna 1&2).
Beidh gá le Measúnú Seiceála Sláinte Miondíola Áitiúil chun tacú le hiarratais ar fhorbairtí 
miondíola measartha scálaithe in aon lonnaíochtaí uirbeacha agus tuaithe eile mar atá ainmnithe 
i dTábla 3.3 agus i dTábla 4.2 (Sraitheanna 3 -5).



Iompar agus Soghluais-
teacht

Caibidil 5

Dlúthfhás Inbhuanaithe

Gníomhaíocht ar son na hAeráide

Áiteanna agus Pobail Inbhuanaithe

Inrochtaineacht agus Nascacht

Bonneagar
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Caibidil 5: Iompar agus Soghluais-teacht

Cuspóirí Straitéiseacha

Córas iompair ísealcharbóin inbhuanaithe comhtháite a bhaint amach le nascacht den scoth laistigh de Phort 
Láirge agus chuig Port Láirge.

Úsáid éifeachtúil a bhaint as líonraí iompair agus a chinntiú go rannchuidíonn na forbairtí nua go léir 
le laghdú a dhéanamh ar an ngá le taisteal achair fhada agus le spreagadh a thabhairt do dhaoine siúl, 
rothaíocht nó iompar poiblí a úsáid.

Beidh sé mar thosaíocht ag an bPlean Forbartha seo bonneagar agus seirbhísí iompair poiblí agus 
gníomhacha a sholáthar chun freastal ar riachtanais na gcomharsanachtaí, na mbailte, na sráidbhailte agus 
na gceantar tuaithe maidir leis an gcoincheap cathrach agus baile “10 nóiméad” a éascú, chun an fhorbairt 
seo ar bhearta tréscaoilteachta a bhaint amach sa Trá Mhór, i nDún Garbhán agus i bPort Láirge. Ba cheart 
bonneagar den sórt sin a dhearadh ionas go mbeidh rochtain uilíoch air, go mbeidh sé inbhuanaithe agus 
sábháilte go háirithe do mhná agus do leanaí agus go mbeidh soilsiú cuí ann (féach 'Travelling in a Woman's 
Shoes' TII 2020).

5.0 An Bealach a Réiteach: Comhthéacs an Bheartais Iompair

Tá roinnt Beartas agus Pleananna Náisiúnta agus Réigiúnacha ann a sholáthraíonn an comhthéacs don 
chaibidil agus do na beartais iompair seo a leanas. Is iad seo a leanas iad:

• Creat Náisiúnta Pleanála 2040.

• Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíoch Thionól Réigiúnach an Deiscirt.

• Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2021.

• An Plean Náisiúnta um Maolú Aeráide agus an Creat Oiriúnaithe Aeráide.

• Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Éifeachtúlacht Fuinnimh (NEEAP).

• Cur le Téarnamh: Infheistíocht Bhonneagair agus Chaipitil 2016-2021

• Taisteal Níos Cliste – Todhchaí Iompair Inbhuanaithe - Beartas Iompair Nua d'Éirinn 2009-2020 (An 
Roinn Iompair, 2009).

• Creat an Pholasaí Náisiúnta Rothaíochta 2009-2020 (An Roinn Iompair).

• An Lámhleabhar Náisiúnta Rothaíochta (NTA, 2012).

• Treoir Dea-Chleachtais maidir le Tréscaoilteacht, arna táirgeadh ag an NTA in 2015.

• Pleanáil Spásúil agus Bóithre Náisiúnta - Treoirlínte d'Údaráis Phleanála 2012.

• Lámhleabhar Dearaidh do Bhóithre agus Sráideanna Uirbeacha, 2020.

• Straitéis don Todhchaí Féarbhealaí Náisiúnta agus Réigiúnacha a Fhorbairt, 2018.

• Plean Straitéiseach Chlár Iompair Tuaithe 2018 go 2022; agus

• An Tionscnamh Iompair Tuaithe – Nasc Áitiúil.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028142

5.1 Pleanáil Úsáide Talún agus Iompar a Chomhtháthú
Príomhchuspóir straitéiseach de chuid an Phlean seo mar atá leagtha amach sa chroístraitéis is ea Cathair 
agus Contae atá dlúth agus nasctha a chruthú, mar atá léirithe ag Toradh Straitéiseach Náisiúnta (NSO) 1 
den NPF. Tá comhtháthú agus cur i bhfeidhm an bheartais talamhúsáide agus iompair ríthábhachtach chun 
an cuspóir seo a bhaint amach agus maidir leis sin tá na patrúin lonnaíochta agus úsáide talún is éifeachtúla 
bunaithe orthu siúd a aimsíonn an cion is mó den daonra laistigh d'achar siúil agus rothaíochta óna gcuid 
oibre, scoileanna, siopaí agus seirbhísí eile. Chun críocha an Phlean Forbartha tá trí phríomh-idirghabháil 
beartais mar bhonn agus mar thaca ag an gcomhtháthú seo:

• Pleanáil iompair – PLUTS (athbhreithniú ag féachaint do WMATS).

• An chomharsanacht 10 nóiméad le dlúthfhás/forbairt úsáide measctha; agus,

• Aistriú go modhanna iompair inbhuanaithe. (Gá le scéal gearr ar dhlúthfhorbairt/forbairt úsáid 
mheasctha.

Beartas Straitéiseach

• Prionsabal an chórais iompair inbhuanaithe chomhtháite a phríomhshruthú le hathrú suntasach i 
dtreo iompar poiblí, siúl agus rothaíocht, tús áite a thabhairt d'iompar gníomhach agus inbhuanaithe 
agus spleáchas ar charranna a laghdú ar fud na Cathrach agus an Chontae.

• Pleanáil úsáide talún agus iompar a chomhtháthú, ag teacht le seachadadh bonneagair, chun an 
chathair chomhlárnach, dlús níos airde, forbairt atá faoi stiúir bonneagair a bhaint amach in áiteanna 
straitéiseacha.

• Aistriú módúil ó úsáid charranna príobháideacha a chur chun cinn trí thacú le háiseanna feabhsaithe 
agus minicíocht seirbhíse an iompair phoiblí ar fud na cathrach agus an chontae, agus rogha eile 
inmharthana agus tharraingteach a fhorbairt dá réir ar iompar príobháideach.
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5.2 Straitéis Iompair do Limistéar Cathrach Phort Láirge 
(WMATS), Staidéar Pleanála, Úsáide Talún agus Iompair Phort 
Láirge (PLUTS) agus Pleananna Iompair Áitiúla (LTPanna)
Clúdaíonn an Straitéis Iompair do Limistéar Cathrach Phort Láirge a d'ullmhaigh an NTA i gcomhar le 
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Tionól Réigiúnach an 
Deiscirt agus Bon-neagar Iompair Éireann an tréimhse suas go dtí 2040 agus tugann siad aghaidh ar gach 
modh iompair talún. Is é cuspóir na Straitéise Iompair creat pleanála straitéisí fadtéarmach a sholáthar 
d'fhorbairt chomhtháite an bhon-neagair agus na seirbhísí iompair i Limistéar Cathrach Phort Láirge.

Tá forbairt na Straitéise Iompair á treorú ag cuspóirí an RSES do Réigiún an Deiscirt, agus go háirithe ag 
cuspóirí an MASP do Phort Láirge mar atá leagtha amach sa RSES, lena n-áirítear forbairt a dhéanamh ar: 

• Cathair Chomhlárnach, le Dlúthfhás Cothromaithe ó thuaidh agus ó dheas den abhainn, tacaithe ag 
úsáid talún chomhtháite agus iompar agus pleanáil iompair.

• Líonra busanna Limistéar Cathrach.

• Líonra rothaíochta Limistéar Cathrach.

• Comhtháthú feabhsaithe a fhorbairt idir iompar iarnróid agus líonra busanna agus rothaíochta an 
Limistéir Chathrach chun a chinntiú go mbaintear an úsáid is fearr is féidir as an líonra iarnróid, ag 
nascadh Port Láirge ag leibhéal réigiúnach agus náisiúnta, chun freastal ar ghluaiseacht daoine agus 
earraí lena n-áirítear seirbhísí iarnróid comaitéireachta a fhorbairt isteach go Port Láirge.

Comhtháthú ar Phleanáil Úsáide Talún agus Cuspóir Beartais Iompair

Trans 01 Tacóimid go gníomhach le comhtháthú ar phleanáil úsáide talún agus iompar an mbealach seo a 
leanas: 
• A chinntiú go bhfuil criosanna úsáide talún ailínithe le soláthar agus forbairt córas iompair 

phoiblí d'ardcháilíocht/acmhainn ar bhealach a laghdaíonn spleáchas ar charranna, a 
chuireann chun cinn rogha iompair níos inbhuanaithe agus a chom-hordaíonn úsáidí talún ar 
leith de réir a gceanglas inroch-taineachta. 

• Beidh scála níos mó, dianfhorbairtí turais, ar nós oifigí, miondíola agus oideachais, dírithe 
ar áiteanna lárnacha agus ar áiteanna eile a bhfuil ard-rochtain orthu ag modhanna iompair 
inbhuanaithe. 

• Creat comharsanachta 10 nóiméad a fhorbairt do gach ceantar uirbeach nua agus reatha 
ar fud Phort Láirge agus riachtanais bhonneagair a mhapáil agus a aithint chun a chur i 
bhfeidhm a éascú. 

• Tacú le córas iompair ísealcharbóin a fhorbairt trí aistriú módúil a chur chun cinn (de réir 
uaillmhianta agus acmhain-neacht mhódúlach mar atá leagtha amach i dTábla 5.1 agus 
i dTábla 5.2) ó úsáid charranna príobháideacha i dtreo úsáid mhéadaithe a bhaint as 
cineálacha iompair níos inbhuanaithe amhail rothaíocht, siúl agus iompar poiblí. 

• Naisc tréscaoilteacha le haghaidh siúlóide agus rothaíochta a dhearadh agus a fhorbairt 
i gceantair forbar-tha nua agus áiseanna agus bonneagar inrochtana, sábháilte siúil agus 
rothaíochta a chur i bhfeidhm go cú-lghabhálach sna comharsanachtaí atá ann cheana féin, 
go háirithe ag láithreacha imeallacha dár gceantair uir-beacha, nuair is indéanta agus is 
inoibrithe. Déanfar é seo trí shaoráidí cuí coisithe agus rothaíochta a sholáthar. Ní mór an ‘cur 
chuige turais iomláin’ a chur san áireamh i ngach obair sa réimse poiblí, a thagraíonn do gach 
gné arb ionann é agus turas ón túsphointe go dtí an ceann scríbe. Ní mór a áirithiú le gach 
forbairt go gcuirfear cur chuige dearaidh uilíoch i leith na timpeallachta tógtha san áireamh, 
lena n-áirítear cosáin, pábháil tadhlach, cosáin rothair, bóithre, pointí trasnaithe coisithe, 
glasbhealaí baile agus stadanna/scáthláin bus, ach gan a bheith te-oranta dóibh sin amháin.
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• Cathair níos insiúlta; agus

• Bearta tacaíochta eile lena n-áirítear Bainistíocht Éilimh Iompair agus Comhtháthú Iompair. 

Tacóidh an Chomhairle leis na tosaíochtaí agus na straitéisí a shainaithnítear in WMATS, agus le húsáid 
LTPanna, bunaithe ar threoir na Measúnachtaí Iompair Limistéarbhunaithe (ABTAnna). Cuideoidh na 
straitéisí agus na pleananna seo le beartais agus cuspóirí iompair náisiúnta agus réigiúnacha a chomhtháthú 
go leibhéal áitiúil.

Tá an straitéis forbartha do Chathair Phort Láirge faoi threoir PLUTS ó 2004. Cuireadh tús leis an PLUTS chun 
creat láidir pleanála a chur ar fáil d'fhorbairt na Cathrach agus na bPurlán thar an tréimhse go dtí 2020. Níor 
baineadh amach mórán dá rabhthas ag súil lena fhás ag deireadh an chreata straitéisigh ach meastar go 
bhfuil siad fónta go fóill agus tógfaidh na meastacháin fáis a beartaíodh ar dtús níos mó ama anois chun iad 
a bhaint amach. Tabharfaimid faoi athbhreithniú ar PLUTS le linn shaolré an Phlean Forbartha.

Éire a Nascadh

Chomh maith leis an tionscadal WMATS, tá an NTA ag déanamh dul chun cinn faoi láthair ar Éire a 
Nascadh, clár iompair phoiblí a bhfuil sé mar aidhm aige feabhas a chur ar chainníocht, cáilíocht 
agus áirgiúlacht an iompair phoiblí lasmuigh de na mórlimistéir uirbeacha, cur chuige córasach 
agus straitéiseach a thabhairt is-teach chun bealaí agus seirbhísí nua a phleanáil agus cur chuige 
comhpháirtíochta a chur i bhfeidhm maidir le pleanáil líonra bus.

• Cainníocht – Níos mó daoine a nascadh le níos mó áiteanna

• Cáilíocht – Seirbhís tharraingteach a sholáthar

• Áirgiúlacht – Líonra comhtháite agus ceangailte

Tá an mhodheolaíocht a chuirtear i bhfeidhm sa phróiseas seo bunaithe ar na trí ghné seo a leanas:

• Ordlathas lonnaíochta a chur i bhfeidhm chun gach lonnaíocht uirbeach sa Stát a chatagóiriú

• Measúnú ar na ceangail a sholáthraíonn na seirbhísí iompair phoiblí, idir lonnaíocht agus na bearnaí 
sna seirbhísí a sholáthraítear a aithint

• Seirbhísí nua a dhearadh chun seirbhísí atá ann cheana a fheabhsú nó chun naisc nua seirbhíse a 
sholáthar.

Chomh maith le gnáthsheirbhísí sceidealaithe, tá Éire a Nascadh ag iniúchadh poitéinseal na mbeart 
ne-amhghnáthach maidir le dul i ngleic leis an easnamh soghluaisteachta reatha, lena n-áirítear leathnú 
na Seirbhísí Iompair Freagrach don Éileamh (DRT) atá ann cheana, scrúdú ar theicneolaíocht nua in DRT 
agus píolótú cur chuige nua maidir le soghluaisteacht a mhéadú, mar shampla, comhtháthú seirbhísí 
neamhéige-andála FSS.

Comhthéacs ginearálta d'Éire a Nascadh agus a chuspóirí is ea bearta comhlántacha a aithint agus a chur 
chun cinn a laghdaíonn an gá le taisteal, lena n-áirítear comhtháthú úsáid talún agus pleanáil iompair, 
logánú soláthar seirbhíse agus forbairt moil teicneolaíochta.

Beartas Straitéiseach 

Tacú le seachadadh WMATS, agus oibriú leis na páirtithe leasmhara go léir, lena n-áirítear an NTA agus TII, chun 
athrú a dhéanamh ar an gcaoi a mbogfaimid i gCathair Phort Láirge agus timpeall uirthi amach anseo, lena 
n-áirítear príomhbhealaí agus conairí iompair straitéiseacha a aithint agus a chosaint, agus mol iompair nua a 
thógáil atá suite ar na Céanna Thuaidh.

Plean Iompair Contae

Beidh measúnú ar phatrúin taistil idir-lonnaíochta ar fud an chontae agus chuig lonnaíochtaí tábhachtacha 



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028 145

Straitéis Iompair Limistéar Cathrach Phort Láirge (WMATS) agus Cuspóir Beartais na 
bPleananna Iompair Áitiúla (LTPanna)

Trans 02 Tacóimid leis na tosaíochtaí agus na straitéisí a shainaithnítear in WMATS/PLUTS faoi réir na 
bpróiseas measúnaithe, pleanála agus measúnaithe comhshaoil riachtanach d'fhorbairt inbhua-
naithe an bhonneagair agus na seirbhísí iompair i Limistéar Cathrach Phort Láirge.

Trans 03 Tacóimid leis na tosaíochtaí agus na straitéisí a aithníodh sa Straitéis Iompair Réigiúnach, Éire a 
Nascadh, chomh maith leis na tosaíochtaí iompair do Limistéar Cathrach Phort Láirge agus cuspóirí 
infheistíochta mar a leagtar béim orthu i Rannán 6.3 den RSES.

Trans 04 Is Cuspóir Beartais é Pleananna Iompair Áitiúla (LTPanna) a ullmhú (ag baint úsáide as an modh 
Measúnuithe Iompair Limistéarbhunaithe (ABTAnna) in éineacht le hullmhú Pleananna Limistéir 
Áitiúil (LAPanna) agus freisin LTPanna a ullmhú do bhunachair talún straitéiseacha laistigh de 
LAPanna glactha, más gá, faoi réir infhaighteacht maoinithe agus de réir an NTA agus Nóta Treorach 
TII ar Mheasúnuithe Iompair Limistéarbhunaithe 2018 nó aon nuashonrú ina dhiaidh sin orthu. 
Ullmhóidh an Chomhairle LAPanna agus LTPanna do Dhún Garbhán agus don Trá Mhór laistigh de 
bhliain amháin tar éis don Phlean Forbartha a bheith glactha.

Trans 05 Forbróimid Cathair Phort Láirge mar chathair chomhlárnach de réir an chreata chomhtháite um 
úsáid agus iompar talún atá leagtha amach i Straitéis Phleanála, Úsáide Talún agus Iompair Phort 
Láirge (PLUTS) agus déanfaimid athbhreithniú ar PLUTS atá bunaithe ar fhás cothrom agus dlúth 
ó thuaidh agus ó dheas den tSiúir agus a dtacaíonn pleanáil chomhtháite um úsáid talún agus 
iompar leis lena n-áirítear forbairt ar an méid seo a leanas:
• Líonra busanna Limistéar Cathrach. 
• Líonra rothaíochta Limistéar Cathrach. 
• Cathair níos insiúlta; agus
Bearta tacaíochta eile lena n-áirítear Bainistíocht Éilimh Iompair agus Comhtháthú Iompair.

Trans 06 Plean Iompair Contae a ullmhú, le linn shaolré an Phlean Forbartha, agus gur chóir a leithéid de 
phlean WMATS, Éire a Nascadh, cláir iompair phoiblí eile de chuid NTA agus forbairt Pleananna 
Iompair Áitiúil a chur san áireamh.

5.3 Comharsanacht 10 nóiméad
Éascóidh dlúthfhás a thacaíonn le forbairt úsáide measctha mar aon le naisc iompair phoiblí éifeachtacha 
ghníomhacha idir áiteanna oibre, áiseanna pobail agus cultúrtha agus suíomhanna cónaithe cúrsaíocht 
agus soghluaisteacht níos éasca laistigh dár gcomharsanachtaí agus dár bpobail.

Tá an coincheap comharsanachta “10 nóiméad” bunaithe ar raon áiseanna agus seirbhísí pobail a bheith 
ar fáil (m.sh. tithe, scoileanna, caiféanna/bialanna, ionaid fostaíochta) a bheith inrochtana i

i gcontaetha in aice láimhe mar bhonn eolais ag an bPlean Iompair Contae, d'fhonn tuiscint níos fearr 
a fháil ar phatrúin taistil agus ar na riachtanais a bhaineann le bonneagar agus seirbhísí iompair. Sa 
phróiseas seo scrúdófar patrúin chomaitéireachta go Cathair Phort Láirge, príomhbhaile Dhún Garbhán 
agus baile mór uir-beach Thrá Mhór. Úsáidfear an phróifíliú seo chun tuiscint níos fearr a fháil ar an ngaol 
idir patrúin úsáide talún reatha agus patrúin taistil ghaolmhara. Agus é sin á dhéanamh, cuirfidh sé eolas 
freisin ar fhoirmliú na mbeartas úsáide talún ar féidir leo dul i bhfeidhm ar thorthaí patrún taistil níos 
inbhuanaithe, chomh maith leis an mbonneagar iompair agus na seirbhísí a theastaíonn chun freastal 
ar éileamh taistil idir-lon-naíochta amach anseo. Beidh forbairt Plean Iompair Contae mar bhonn eolais 
freisin ag ullmhú Pleananna Iompair Áitiúil do lonnaíochtaí ainmnithe ar fud an Chontae.
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bhfrámaí ama gearra siúil agus rothaíochta, agus/nó a bheith inrochtana ag seirbhísí iompair phoiblí 
ardchaighdeáin a nascann daoine le lonnaíochtaí ar scála níos mó a sholáthraíonn na seirbhísí seo. 
Beidh ról ríthábhachtach ag an gComharsanacht 10 Nóiméad maidir le pobail inbhuanaithe a chruthú 
agus déantar iniúchadh breise ar an gco-incheap seo i gCaibidil 8.

5.4 Athrú Modha a Bhaint Amach
Tacóidh agus spreagfaidh an Chomhairle cineálacha forbartha inbhuanaithe agus dlútha, a éascóidh 
patrún gluaiseachta níos cothroime ar fud na cathrach agus an chontae agus a mbeidh mar thoradh air 
aistriú modha chuig modhanna iompair níos inbhuanaithe agus córas iompair ísealcharbóin.

Is bealach é an téarma sciar modha chun cur síos a dhéanamh ar chion na ndaoine a thaistealaíonn trí 
na modhanna éagsúla atá ar fáil i.e. cineálacha iompair. Tagann an t-éileamh taistil ón ngá atá ag daoine 
rochtain a fháil ar fhostaíocht, scoileanna, earraí agus seirbhísí, chomh maith le turais shóisialta agus 
fóillíochta. Is feidhm é an chaoi a bhfreastalaítear ar an éileamh seo, agus is feidhm é rogha an mhodha 
taistil maidir le hinfhaighteacht agus cáilíocht an bhonneagair iompair (de réir gach modh) agus an 
tsoláthair seirbhíse araon.

Is féidir faisnéis a fhaightear ó shonraí POWSCAR (arna sholáthar ag an NTA trí bhunachar sonraí Sciar 
Modha) a úsáid chun an bonnlíne reatha a mheas don Phlean Forbartha agus i measúnuithe an Phlean 
Limistéir Áitiúil sa todhchaí. Soláthraíonn sonraí POWSCAR an sciar modha do gach lonnaíocht (lena 
n-áirítear ar leibhéal an limistéir bhig) do gach modh iompair.

Rinne Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, i gcomhar leis an NTA, anailís ar shonraí sciar 
modha do lonnaíochtaí móra uirbeacha laistigh den Chontae mar a aithníodh trí Mhodheolaíocht an 
NTA chun Anailís a dhéanamh ar an sciar modha i Lonnaíochtaí. Tugadh breac-chuntas sa staidéar 
ar conas is féidir sonraí maidir le sciar modha atá nasctha le sonraí dáilte maidir le fad turais do 
lonnaíochtaí aonair a úsáid chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt acmhainn sciar modha agus faoi 
uaillmhianta ag leibhéal lonnaíochta maidir le taisteal chuig an obair. Leagtar amach i dTábla 5.1 an 
cumas sciar modha le haghaidh lon-naíochtaí uirbeacha laistigh den Chontae dá roghnódh gach duine 
sa lonnaíocht sin modh cuí d'fhad gach turais a thógfaí. Leagtar amach i dTábla 5.2 uaillmhian fáis 
réadúil na Comhairle maidir le gach modh i ngach lonnaíocht suas go dtí 2028.
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Dáileadh Fad Turais

Tá comhcheangal ginearálta idir fad turais agus rogha modha mar go bhfuil achair ann a bhféadfadh 
an gnáthdhuine a bheith sásta a shiúl nó rothaíocht a dhéanamh chun earraí, seirbhísí nó fostaíocht 
a rochtain, agus tá achair ann nach bhfuil na roghanna sin chomh tarraingteach céanna agus atá na 
modhanna eile. D'fhéadfadh sé nach mbeadh turais ghearr-achair ar iompar poiblí tarraingteach i 
gcomparáid le modhanna ma-lartacha toisc go bhféadfadh an t-am feithimh a bheith ina chion suntasach 
d'am iomlán an turais. Ó thaobh achair de, is iondúil go mbíonn na turais roinnte mar seo: Gearr - furasta 
de ghnáth a shiúl nó le rothar Meánach - furasta de ghnáth le rothar, iompar poiblí nó carr; agus Fada - 
furasta de ghnáth trí iompar poiblí nó carr. Cuir-tear an gaol cineálach idir fad turais agus modh i láthair 
go físiúil san Fhíor thíos.

Fíor 5.1 An gaol idir fad an turais agus an modh (Foinse, NTA, 2021)
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Table 5.1 Maximum Mode Share Potential for 2028 (Source NTA)1

An Modh 

• Grúpáladh lonnaíochtaí de réir méide. Tá ceithre chatagóir ann ó níos lú ná 5,000 go 20,000+.

• Ba é an dara leibhéal beachtaithe ná na lonnaíochtaí a roinnt de réir a ndaonra lena gcóimheasa 
fostaíochta. Ba é an chúis ar cuireadh é seo i bhfeidhm ná chun na leibhéil éagsúla deiseanna a léiriú 
le haghaidh turais oibre laistigh de na lonnaíochtaí. Mar shampla, i gcás ina bhfuil bonn fostaíochta 
an-íseal i.e. Trá Mhór, tá an deis siúl nó rothaíocht chun na hoibre laghdaithe go mór. Sna lonnaíochtaí 
seo bheifí ag súil go mbeadh spleáchas níos mó ar an gcarr príobháideach, ach ar an gcaoi chéanna 
d'fhéadfadh sé a thabhairt le fios freisin go bhfuil deis ann roghanna iompair phoiblí idir-lonnaíochta a 
sholáthar. Bealach amháin le cion an mhodha taistil inbhuanaithe a mhéadú is ea níos mó fostaíochta 
a aimsiú i gceantair ina bhfuil bonn íseal fostaíochta.

• Cuireadh sraith eile faisnéise leis ina bhfuil dáileadh fhad an turais i gcás gach lonnaíochta. 
Taispeánann sé seo cé mhéad turas oibre atá níos lú ná 1.5km, idir 1.5 - 3km, 3 - 5km, 5 - 10k, agus 
10km +. In éineacht leis na sonraí sciar modha, léiríonn sé seo líon na dturas a dhéanann gach modh 
faoi láthair, agus líon na dturas a thagann laistigh de gach banda faid á thuiscint. Is féidir é seo a úsáid 
chun an deis nó an poitéin-seal a d'fhéadfadh a bheith ann a thaispeáint chun an sciar modha siúil 
agus rothaíochta a mhéadú. Mar shampla, sa chás go dtaispeántar go bhfuil céatadán ard turas á 
ndéanamh i gcarr atá níos lú ná 1.5km, ach go bhfuil an sciar modha siúlóide íseal, léiríonn sé seo go 
bhfuil an deis ann na turais seo a athrú go turas siúlóide i gCathair Phort Láirge agus i nDún Garbhán, 
mar shampla. Sa chás go bhfuil cuid shunta-sach díobh faoi 3km nó 5km tá deis rothaíocht ar fáil. 

Tábla 5.1 Cumas Uas-Sciar Modha do 2028 (Foinse NTA)1 

CSO-Daon 2016 Sonraí CSO-Daon 2016 Sonraí POWSCAR-Tacar Sonraí 2016

Sciar Modha Dáileadh Fad Turais

Méadrach Módach Reatha Uaschumas

Siúl Roth Roth
Iompar 
Poi-blí 
(PT)

PT & 
Carr

Catagóir Lon-
naíocht Daonra Fos-taíocht

Coim 
Daon/ 
Fos

Siúl Roth PT Carr Eile Fos 
0-1.5km

Fos 1.5- 
3km

Fos 
3-5km

Fos 
5-10km

Fos 
10+km

C1-1 Port Láirge 53,653 23,904 0.44 13% 2% 3% 70% 13% 24% 28% 20% 11% 17%

C2-5 Trá Mhór 10,235 1,453 0.14 6% 1% 3% 78% 12% 18% 4% 2% 28% 47%

C3-3 Dún 
Garbhán 9778 4,240 0.43 15% 2% 1% 67% 14% 32% 17% 8% 5% 38%

C4-4 Lios Mór 1,581 453 0.29 11% 1% 1% 66% 22% 18% 11% 1% 8% 62%

C4-5 Baile an 
Rodaigh 1,266 37 0.03 1% 1% 1% 84% 13% 4% 7% 22% 17% 50%

C4-5 Port Lách 1,999 209 0.10 5% 1% 1% 78% 15% 7% 1% 2% 13% 76%

C4-5 Dún Mór 1,749 198 0.11 6% 1% 2% 74% 17% 13% 3% 1% 6% 78%

1 San anailís a rinne an NTA mar chuid de 'Bhoinn Tuisceana Sciar Modha NTA 2021' breithníodh an Carr i ngach banda de thacar sonraí 
POWS-CAR. I lonnaíochtaí go bhfuil céatadán ard turas atá níos lú ná 1.5km á ndéanamh i gcarr áfach, ach go bhfuil an sciar modha siúlóide íseal, 
léiríonn sé seo go bhfuil an deis ann na turais seo a athrú go turas siúlóide. Sa chás go bhfuil cuid shuntasach díobh faoi 3km nó 5km tá deis rothaíocht 
ar fáil.
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Uaillmhianta maidir le Sciar Modha 

Léiríonn na sonraí na deiseanna atá ann laistigh de gach lonnaíocht sa Chontae modhanna gníomhacha 
a úsáid. Sna figiúirí ‘Cumas’ i dTábla 5.1 leagtar amach an t-uasphoitéinseal teoiriciúil do sciar modha sna 
lon-naíochtaí móra uirbeacha sa Chontae suas go 2028 bunaithe ar fhigiúirí CSO 2016. Soláthraíonn Tábla 
5.2 an rud a mheasann an Chomhairle a bheith ina uaillmhian fáis réadúil do gach modh thar shaolré an 
Phlean Forbartha. Tugann na figiúirí laghdaithe seo liúntais do dhaoine nach féidir leo rothaíocht, siúl nó a 
rochtain a fháil ar iompar poiblí mar gheall ar chúiseanna éagsúla. Meastar go bhfuil baint amach 80% den 
chumas uasta teoiriciúil atá leagtha amach i dTábla 5.1 oiriúnach.

Tábla 5.2 Uaillmhian Phort Láirge Céatadán Fáis in aghaidh an Mhodha d'Iompar Gníomhach agus 
Inbhuanaithe go 20282 Bunaithe ar 80% de Chumas a Bhaint amach

Lonnaíocht Siúl Rothaíocht (1.5 – 5km) Iompar Poiblí

Uaillmhian 
WCCC

Uaillmhian Fáis % 
Coi-bhne-asta ó 
2016 go 2028

Uaillmhian 
WCCC

Uaillmhian Fáis % 
Coi-bhne-asta ó 
2016 go 2028

Uaillmhian 
WCCC

Uaillmhian Fáis % 
Coi-bhne-asta ó 
2016 go 2028

Cathair Phort Láirge 19% 47% 38% 1920% 9% 335%

Trá Mhór 15% 146% 5% 535% 22% 712%

Dún Garbhán 25% 66% 20% 814% 4% 525%

Lios Mór 15% 34% 10% 948% 6% 1185%

Baile an Rodaigh 3% 159% 24% 1769% 13% 1588%

Port Lách 6% 16% 3% 435% 11% 718%

Dún Mór 11% 77% 2% 352% 4% 190%

Léiríonn cuimsiú na n-uaillmhianta sciar modha laistigh den Phlean Forbartha tiomantas soiléir ón gComhairle 
chun oibriú i dtreo athrú modha a bhaint amach agus cineálacha inbhuanaithe iompair a chur chun cinn. 
Ní mór a thabhairt ar aird go n-oibreoidh an NTA, trí dheontais Taistil Ghníomhaigh, trí Phleananna Líonra 
Rothaíochta a fhorbairt agus tríd an gclár leanúnach chun iompar poiblí a fheabhsú, mar shampla tríd an gclár 
Éire a Nas-cadh, leis an gComhairle chun cabhrú le tionscadail a mhaoiniú agus a sheachadadh a chabhróidh 
chun na cuspóirí seo a bhaint amach.

Tá an Chomhairle, i gcomhar leis an NTA, ag forbairt WMATS do Chathair Phort Láirge agus tabharfaidh sí faoi 
Phleananna Iompair Áitiúla do na láithreacha go léir sa Phlean Limistéir Áitiúil a sholáthróidh leibhéal níos 
gráinní maidir le conas a bhainfear na huaillmhianta sa mhodh thuas amach. Le linn an phróisis seo féadfar na 
sonraí thuas a leasú toisc go bhfuil níos mó sonraí cothrom le dáta ar fáil.

D'fhonn na huaillmhianta a bhaint amach maidir le rogha eile a sholáthar do na gealltanais airgeadais cairr 
phríobháidigh ón Rialtas maidir le bonneagar ríthábhachtach/seirbhísí iompair phoiblí a mhaoiniú. Tá athrú 
iompraíochta riachtanach freisin ó dhaoine aonair maidir le conas a chinnimid cén modh a roghnóimid bogadh 
ann/ timpeall agus idir ár lonnaíochtaí.

5.5 Iompar Gníomhach: Rothaíocht agus Siúl
Tá ionann an daonra iomlán a thaistealaíonn chun na hoibre/an oideachais ag baint úsáide as modhanna Glasa 
(siúl agus rothaíocht) agus 10,487 agus is ionann é sin agus 14.6% den daonra iomlán laistigh den chontae - 
beagán níos ísle ná meán an Stáit (16.6%).

2 Ríomhadh Uaillmhian WCCC i dTábla 5.1 trí Thacar Sonraí POWSCAR 2016 i dTábla 5 a iolrú faoi 0.8 a léiríonn gnóthachtáil 80% d'uasphoitéin-
seal teoiriciúil. Ríomhadh an fás % coibhneasta trí Uaillmhian WCCC a roinnt ar Sonraí Comhroinnte Mhodh 2016 na Príomh-Oifige Staidrimh i dTábla 
5 - chun críche na ríomha seo (grúpáladh 1.5-3km agus 3 -5km le chéile).
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Fíor 5.2 Modhanna Glasa Taistil

Tábla 5. 3 Modh Glas Taistil

Suíomh Líon %

Contae Phort Láirge 10,487 14.6%

Cathair agus Purláin Phort Láirge 6,063 20.9%

Plean Straitéiseach Limistéar Cathrach Phort Láirge 6,723 18.4%

Limistéar Cathrach Phort Láirge 7,382 17.8%

Ceantar Bardasach Dhún Garbhán agus na Leasa Móire 2,402 12.3%

Ceantar Bardasach an Chomaraigh 703 6.4%

Ar fud ordlathas na lonnaíochta tá go leor éagsúlachta ann le rátaí idir 1.7% (Cill Mhíodáin) agus 28.3% 
(Lios Mór). As na lonnaíochtaí go léir a shonraítear sa ghrafaic ordlathais (18), tá níos mó ná 20% den 
daonra iomlán ag taisteal chun oibre/ oideachais ag sé lonnaíocht ag baint úsáide as modhanna Glasa: 
Lios Mór (28.3%), Tu-lach an Iarainn (26.1%), An Chill (24.2%), Dún Garbhán/Baile an Rodaigh (22.2%), Aird 
Mhór (20.9%) agus Cathair agus Bruachbhailte Phort Láirge (20.1%). I bhfíor 5.3 tugtar sonraí faoi úsáid 
Modh Iompair Phoiblí ag Leibhéal an Cheantair Bhig ar fud Phort Láirge.
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Is príomhaidhm de chuid Taisteal Níos Cliste é a chinntiú go mbeidh siúl agus rothaíocht mar an modh 
rogha do thurais áitiúla. Ní hamháin go dtacaíonn sé seo le tionscnaimh ghníomhacha sláinte agus le 
pobail shláintiúla, ach spreagann sé an t-aistriú chuig modhanna taistil inbhuanaithe freisin. I gcás ina 
bhfuil líonraí coisithe agus rothar á ndearadh agus á seachadadh, ba cheart na ceithre chroíphrionsabal 
seo a leanas de chuid DMURS a léiriú go soiléir: 

• líonraí nasctha.

• sráideanna ilfheidhmeacha.

• fócas ar choisithe; agus,

• cur chuige ildisciplíneach.

Iompar Gníomhach: Beartas Straitéiseach Rothaíochta agus Siúil

Feabhas a chur ar an réimse poiblí, agus sráideanna gníomhach, insiúlta, comharsanachtaí tréscaoilteach 
agus áiteanna chun timpeallachtaí tarraingteacha, sábháilte agus inrochtana do gach aois agus cumas a 
fhorbairt.

Tacú le tionscnaimh agus naisc nua ghlasa agus ghorma a fhorbairt idir an daonra, an fhostaíocht agus 
ionaid oideachais a chuireann modhanna gníomhacha iompair chun cinn.
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Iompar Gníomhach: Cuspóir an Bheartais Rothaíochta agus Siúil

Trans 07 Ag Tacú le Taisteal Gníomhach 
Cuirfimid modhanna iompair siúlóide agus rothaíochta chun cinn mar mhodhanna iompair 
éifeachtúla, sláintiúla agus ne-amhdhíobhálacha don chomhshaol trí líonra cuimsitheach 
de bhealaí siúlóide agus rothaíochta sábháilte a sholáthar, agus déanfaimid imscrúdú ar an 
acmhainneacht atá ann do bhealaí ciúine a bheadh ar ardchaighdeán, nasctha go hiom-lán 
agus uilechuimsitheach, ar fud Chathair agus Chontae Phort Láirge le comhfhorbairt áite, 
conairí bonneagair ghlais agus feabhsúcháin ar an bhfearann poiblí de réir an chleach-tais 
inrochtaineachta is fearr agus cur chun cinn na dtionscnamh laistigh de Thaisteal Níos Cliste, 
Todhchaí Iompair Inbhuanaithe 2009-2020 nó aon nuashonrú orthu. Cinnteofar le gach togra 
nach mbeidh aon drochthionchar aige ar shláine éiceolaíoch lena n-áirítear Líonra Natura 2000.

Trans 08 Bealaí Tosaíochta
D'fhonn líonra de bhealaí siúlóide agus rothaíochta sábháilte a fhorbairt, cuirfimid cosáin agus 
rotharbhealaí tosaíochta i bhfeidhm ar bhóithre tuaithe, nuair a thagann an deis chun cinn agus 
nuair a bhíonn leithead bóthair leordhóthanach agus roghanna bealaigh ann chun go mbeidh 
rochtain feabhsaithe ag coisithe ar shráidbhailte/bailte agus ar iompar poiblí agus uathu agus chun 
dul i ngleic le leithlisiú tuaithe.

Trans 09 Nascacht agus Tréscaoilteacht
A chinntiú gur féidir le gach forbairt nascacht/tréscaoil-teacht iomlán a sholáthar don líonra bóithre 
in aice láimhe (coisithe, rothar agus feithiclí) agus/nó do thailte in aice láimhe atá criosaithe le 
haghaidh forbartha agus tailte a d'fhéadfadh a bheith criosaithe le haghaidh forbartha sa todhchaí. 
Ba cheart rochtain a sholáthar freisin ar shaorá-idí tadhlacha ar nós Glasbhealaí, Siúlbhealaí 
agus limistéir áineasa eile agus aird a thabhairt ar Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre Rialtas na 
hÉireann 2021-2030.

Trans 10 Líonraí Bealaigh
Leanfaimid orainn ag forbairt líonra comhtháite glasbhealaí/ gormbhealaí agus bealaí glasa/gorma 
laistigh de Phort Láirge agus ag nascadh le contaetha in aice láimhe. Cinnteofar le gach togra nach 
mbeidh aon drochthionchar aige ar shláine éiceolaíoch lena n-áirítear Líonra Natura 2000.

Trans 11 Plean Rothaíochta
Tacóimid le soláthar scéimeanna rothar agus scéimeanna eile cíosa (troitheán agus ríomh-rothar) 
chomh maith le húsáid seachadadh lasta i gCathair Phort Láirge agus in ionaid uir-beacha eile ar 
fud an Chontae.

Trans 12 Rothair ar Cíos
Tacóimid le soláthar scéimeanna rothar agus scéimeanna eile cíosa (troitheán agus ríomh-rothar) 
chomh maith le húsáid seachadadh lasta i gCathair Phort Láirge agus in ionaid uir-beacha eile ar 
fud an Chontae.

Trans 13 Saoráidí Tacaíochta
Tacóimid le taitneamhachtaí poiblí inrochtana a sholáthar, mar shampla, cithfholcadáin, racaí 
rothar, páirceáil shábháilte rothar agus stóráil rothar chun siúlóid, rothaíocht agus cineálacha eile 
soghluaisteachta a chumasú agus a chur chun cinn i bhforbairtí nua agus i bhforbairtí atá ann 
cheana féin.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028 153

5.6 Iompar Poiblí 
Tá sé de chumas ag soláthar bonneagar iompair phoiblí agus seirbhísí gaolmhara ar ardchaighdeán an 
ac-mhainn a theastaíonn chun líon mór daoine a thaistealaíonn chun na hoibre, an oideachais, siopaí agus 
saorá-idí fóillíochta a bhogadh timpeall na Cathrach, an Chontae agus níos faide i gcéin gach lá. An daonra 
iomlán a thaistealaíonn chun na hoibre.

Is ionann an daonra iomlán a thaistealaíonn chun na hoibre/an oideachais ag baint úsáide as modhanna 
Iompair Phoiblí agus 4,600 agus is ionann sin agus 6.4% den daonra laistigh den chontae - is ionann sin 
agus thart ar leath mheán an Stáit (12.9%) agus an ráta modha is ísle sa Stát.

Fíor 5.3 Modhanna Iompair Phoiblí
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Table 5. 4 Public Transport Modes

Suíomh Líon %

Contae Phort Láirge 4,600 6.4%

Cathair agus Purláin Phort Láirge 1,301 4.5%

Plean Straitéiseach Limistéar Cathrach Phort Láirge 1,676 4.6%

Limistéar Cathrach Phort Láirge 2,032 4.9%

Ceantar Bardasach Dhún Garbhán agus na Leasa Móire 1,570 8.1%

Ceantar Bardasach an Chomaraigh 998 9.1%
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Thaifead Cathair Phort Láirge agus na ceantair máguaird ráta 4.5% (1,301) agus tá sé i bhfad níos ísle ná an 
ráta i ngach cathair eile: Baile Átha Cliath (21.2%), Corcaigh (9.25), Luimneach (7.32) agus Gaillimh (9.7%).

Ar fud ordlathas na lonnaíochta tá go leor éagsúlachta ann le rátaí idir 1.2% (An Rinn) agus 15% (Pointe 
na Síge) - cé go bhfuil na huimhreacha an-íseal. Sonraíonn an léarscáil ar an leathanach thall an dáileadh 
ag leibhéal an SA ar fud Phort Láirge. Is cinnte go bhfuil na rátaí is airde le feiceáil i gceantair lasmuigh de 
limistéar an MASP agus in iarthar an chontae. Laistigh de Chathair Phort Láirge tá na rátaí an-íseal agus níl 
ach líon beag SAnna uirbeacha le rátaí >20% sciar modha.

Tá ról tábhachtach ag iompar poiblí tuaithe, ar nós Local Link Waterford3, maidir le haonrú sóisialta 
a shárú, go háirithe i gceantair thuaithe, agus is féidir leis feidhmiú mar chatalaíoch chun samhlacha 
comhpháirtíochta a chruthú, ina nglacann príomhearnálacha páirt ghníomhach i soláthar iompair, 
chun comhionannas rochtana a chinntiú do chách. Aithnímid an tábhacht a bhaineann le seirbhísí 
iompair phoiblí ar ardchaighdeán agus tacóimid agus éascóimid le feidhmiú céimneach líonraí nua agus 
leathnaithe agus bonneagar gaolmhar d'fhonn modh taistil níos tarraingtí a dhéanamh den iompar poiblí.

Faoin bPlean Forbartha Náisiúnta cuirfear dlús le hinfheistíocht i mbonneagar iompair phoiblí chun tacú 
le córas iompair phoiblí náisiúnta comhtháite agus inbhuanaithe a fhorbairt atá comhsheasmhach le NPF 
NSOanna na Soghluaisteachta Inbhuanaithe agus an Dlúthfháis. Seachadfar roinnt tionscadal iompair 
inbhuanaithe le linn shaolré an Phlean Forbartha chun tacú le haistriú i dtreo iompar poiblí a úsáid. 
Áirítear iad seo a leanas orthu sin:

• Infheistíocht leanúnach i gcabhlaigh bhus agus thraenach agus an bonneagar riachtanach.

• Seachadadh an chláir BusConnects do Chathair Phort Láirge, conairí bus san áireamh, stadanna bus 
nua agus scáthláin bus.

• Trasdul chuig busanna astaíochtaí ísle, lena n-áirítear busanna leictreacha.

• Líonra cuimsitheach rothaíochta agus siúlóide a sheachadadh do Phort Láirge; agus,

• Tacú le cláir feabhsaithe/forbartha stáisiúin iarnróid agus bus, infheistíocht i mbainistíocht tráchta, 
cláir faisnéise do phaisinéirí, scéimeanna comhroinnte rothar poiblí, feabhsuithe inrochtaineachta.

3 https://www.locallinkwaterford.ie/
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Table 5.5 Transport Mode

Bus

• Tá seirbhísí bus mar chnámh droma an chórais iompair phoiblí, idir réigiúnach agus 
uirbeach. Díreofar infheistíocht ar an nascacht idir Port Láirge agus lonnaíochtaí 
réigiúnacha a fheabhsú agus ar iontaofacht agus ar leibhéal na seirbhísí idir na 
lonnaíochtaí is tábhachtaí a fheabhsú. Beifear ag tacú le comhtháthú na réiteach 
iompair idir iarnród, bhus réigiúnach/uirbeach agus taisteal gníomhach.

•  Cuireann an tÚdarás Náisiúnta Iompair iompar tuaithe ar fáil trí Chlár Iompair Tuaithe 
Local Link arb é is aidhm dó dul i ngleic leis an eisiamh sóisialta faoin tuath agus 
seirbhísí iompair tuaithe a chomhtháthú le seirbhísí iompair phoiblí eile. Laistigh de 
Phlean Straitéiseach Limistéar Cathrach Phort Láirge, tá tús áite tugtha don infheistíocht 
leanúnach i mbonneagar agus i seirbhísí bus ar mhaithe leis an tsoghluaisteacht 
inbhuanaithe. Mar chuid de sin tá clár BusConnects do Chathair Phort Láirge, a bhfuil 
conairí bus, acmhainn bhreise agus áiseanna do phaisinéirí mar chuid de. Tabharfar faoi 
líonraí agus seirbhísí bus a láidriú faoi Straitéis Iompair Uirbigh Phort Láirge.

Iarnród 

Sócmhainn luachmhar náisiúnta atá san iarnród, a chuireann go díreach leis na nithe seo:
• Soghluaisteacht níos fearr agus laghdú ar bhrú tráchta.
• Forbairt gheilleagrach agus turasóireacht go réigiúnach/náisiúnta.
• Astaíochtaí carbóin a laghdú agus spriocanna náisiúnta um athrú aeráide a bhaint 

amach.
Tá sé ina chuspóir sa Straitéis Spáis agus Gheilleagrach Réigiúnach don Réigiún Theas 
infheistíocht a láidriú i gcás an líonra iarnróid a chothabháil a fheabhsú agus a neartú, 
lena n-áirítear minicíocht seirbhísí agus fad aistir níos lú idir Port Láirge agus Baile Átha 
Cliath. Chomh maith leis sin, cuimsítear feabhsuithe ar líne Ros Láir - Port Láirge - Gabhal 
Luimnigh. Tá aitheantas tugtha sa Straitéis Spáis agus Gheilleagrach Réigiúnach don 
Réigiún Theas do thábhacht straitéiseach Líne Ros Láir - Port Láirge agus tábhacht na líne 
don réigiún.
Lasta 
Ar an ábhar nach bhfuil aon chistiú, caipiteal ná fóirdheontas Stáit ann faoi láthair, tá an 
lasta iarnróid dírithe ar chúrsaí tráchtála agus tá srian lena ról i gcás margaí sainréimse dá 
bharr. Mar sin féin, mar chuid den Straitéis Lasta Réigiúnach (Eagraíochtaí Pleanála Tuaithe 
141) atá sa Straitéis Spáis agus Gheilleagrach Réigiúnach don Réigiún Theas (RSES), tá lasta 
iarnróid á mheas agus tá béim leagtha ar an tsócmhainn atá ann i gcás líonra iarnróid ár 
Réigiúin chomh maith lena bhfuil le hullmhú ag na páirtithe leasmhara ábhartha maidir 
leis na nuálaíochtaí i gcás láimhseáil lasta agus na deiseanna atá san earnáil don leictriú, 
do bhreoslaí a bhfuil níos lú carbóin iontu agus don teicneolaíocht. Tá sé soiléir ón méid 
atá léirithe i ndlínsí Eorpacha eile go gcuireann an lasta iarnróid le lorg carbóin níos fearr, 
laghdú ar bhrú bóithre agus níos lú astaíochtaí carbóin. D’fhéadfaí forbairt a dhéanamh ar 
an lasta iarnróid, cuir i gcás, d’fhéadfaí nasc iarnróid Chalafort Phort Láirge agus Eorafort 
Ros Láir a úsáid i gcomhair lóistíocht lasta iarnróid.

Seirbhísí Tacsaí 
agus Hacnaí 

Cuid riachtanach den líonra iompair don Chathair agus don Chathair is ea seirbhísí Tacsaí 
agus Hacnaí Go minic ní bhíonn aon mhodh eile iompair phoiblí ach iad ar fáil ag daoine a 
bhfuil cónaí orthu i gceantair iargúlta, a úsáideann cathaoireacha rothaí nó daoine a bhfuil 
fadhbanna luaineachta orthu.

Páirceáil agus 
Taisteal / Páirceáil 
agus Siúl 

Féadfaidh soláthar Páirceála agus Taistil cur níos mó leis an aistriú córa iompair. Nuair 
a dhéanfar áiseanna Páirceála agus Taistil a fhorbairt ar imeall chathair Phort Láirge 
(Dún Garbhán agus Trá Mhór mar shuíomhanna féideartha), déanfar méid an tráchta 
comaitéireachta a thagann isteach chun na cathrach a laghdú a imreoidh tionchar ar bhrú 
tráchta a laghdú. 

Socruithe
Carr-roinnte 

Féadfaidh an roinnt carranna astaíochtaí ó bhreoslaí iontaise agus brú tráchta a laghdú, 
chomh maith le costais iompair a laghdú do theaghlaigh agus an gá le páirceáil a laghdú. 
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Cuspóir Beartais Iompair Phoiblí Ghinearálta

Trans 14 Tacú agus comhoibriú le hoibreoirí iompair phoiblí agus phríobháidigh maidir le seirbhís 
iompair éifeachtach, in-rochtana, tarraingteach agus inbhuanaithe a sholáthar agus maidir 
le príomhriachtanais bhonneagair a fhorbairt, ar nós leataobh busanna agus suíomhanna 
tuirlingthe in áiteanna uirbeacha agus tuaithe cuí, limistéir casta do bhusanna in eastáit tithíochta 
níos mó:
• A dhéanann iarracht inrochtaineacht uilíoch a chruthú do choisithe.
• A sholáthraíonn rochtain leordhóthanach, shábháilte agus áisiúil; agus,
• A laghdaíonn an spleáchas ar an ngluaisteán príobháideach.
Táthar ag súil leis an gClár Inrochtaineachta de chuid Iarnród Éireann, lena ndéantar foráil 
d'uasghrádú na stáisiún iarnróid i dtéarmaí inrochtaineachta, chun feabhsuithe a sholáthar do 
dhaoine atá faoi mhíchumas luaineachta sa líonra iarnróid.

Trans 15 Tacóimid le córas iompair phoiblí ar fud na cathrach a fhorbairt agus a rolladh amach, a 
fheabhsóidh inrochtaineacht ar Lár na Cathrach agus ar phríomhcheann scríbe ar nós SETU & 
Ospi-déal Ollscoile Phort Láirge, ó laistigh de limistéar na Cathrach/na bPurláin, agus bailte in aice 
láimhe; agus a fhea-bhsóidh nascacht traschathrach ó thuaidh agus ó dheas den tSiúir.

Trans 16 Éileoimid go ndéanfar modhanna iomchuí poiblí agus gníomha-cha bonneagair iompair a 
ionchorprú mar chuid d'aon togra suntasach um fhorbairt chónaithe, oideachais, pobail nó 
tráchtála. Braithfidh méid an bhonneagair a theastóidh ar chineál, ar scála agus ar shuíomh an 
togra agus ar leibhéal reatha an bhonneagair agus ar mhinicíocht na seirbhíse iompair poiblí. 
Féachfaimid lena chinntiú freisin go ndéanann tograí den sórt sin foráil do naisc siúil agus 
rothaíochta tréscaoilteacha dea-dheartha le forbairtí cónaithe, tait-neamhachtaí agus áiseanna eile 
ar mhaithe le coincheap na comharsanachta 10-nóiméad.

Trans 17 Tacú le taisteal inbhuanaithe in earnáil na turasóireachta trí úsáid iompair phoiblí a chur chun cinn 
agus trí phleananna iompair agus straitéisí turasóireachta a chomhtháthú chun patrúin taistil atá ag 
éirí níos inbhuanaithe a chur chun cinn i measc cuairteoirí.

Trans 18 Leanfaimid orainn le rochtain a fheabhsú trí mhodhanna iompair inbhuanaithe ar chinn scríbe 
shuntasacha fostaíochta agus oi-deachais trí sholáthar díreach an bhonneagair phoiblí atá ar fáil 
agus trí bhearta bainistíochta éilimh.

Trans 19 Leanfaimid orainn ag tacú le bonneagar agus seirbhísí iompair phoiblí a sholáthar agus a éascú 
chun freastal ar riachtanais na mbailte beaga, na sráidbhailte agus na gceantar tuaithe ar fud 
Chontae Phort Láirge i gcomhar leis an NTA, TII agus an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 
(DTTAS).

Cuspóir Beartais Iompair Bus

Trans 20 Leanfaimid orainn ag comhoibriú leis an NTA, TFI agus gníomhaireachtaí ábhartha eile chun tacú le 
hoibriú agus feabhsú an líonra busanna atá ann cheana, agus an líonra a leathnú chuig limistéir eile 
nuair is cuí.

Trans 21 Tacóimid le Clár Iompair Tuaithe an NTA agus Local Link chun córas iompair phoiblí pobalbhunaithe 
agus bonneagar gaolmhar a sholáthar ar fud chathair agus chontae Phort Láirge a fhreagraíonn 
do riachtanais áitiúla maidir le nascacht shóisialta agus eacnamaíoch a sholáthar idir sráidbhailte 
beaga/ceantair thuaithe agus bailte móra.
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LOCAL L INK WATERFORD . I E

FROM TALLOW
TO DUNGARVAN 
VIA LISMORE383383

S T E P  T H R O U G H  H I S T O R Y

Cuspóir Beartais Iompair Iarnróid

Trans 22 Tacóimid leis an úsáid is fearr is féidir 
a bhaint as an líonra iarnróid, chun 
freastal ar ghluaiseacht da-oine agus 
earraí agus ar an gcaoi sin feabhsófar 
an conair eacnamaíoch idir Cathair 
Phort Láirge agus Baile Átha Cliath, 
príomhbhailte Chill Chain-nigh, 
Cheatharlach, Chluain agus Baile 
Loch Garman chomh maith le bailte 
comaitéireachta mar Charraig On 
Siúire agus Ros Mhic Thriúin.

Trans 23 Tacú le línte iarnróid Phort Láirge-Ros 
Láir agus Ros Mhic Thriúin a choinneáil 
le haghaidh nascacht iarnróid lastais 
agus paisinéirí amach anseo idir 
Cathair Phort Láirge, Cuan Phort Láirge 
(Calafort Belview), Loch Garman, Ros 
Láir agus Eorafort Ros Láir.

Cuspóir an Bheartais Iompair um 
Sheirbhísí Tacsaí agus Hacnaí

Trans 24 Leanfaimid orainn ag soláthar 
céimeanna leordhóthanacha in 
áiteanna éagsúla ar fud na cathrach 
agus i lonnaíochtaí uirbeacha eile i 
gcomhairle.

Cuspóir Beartais Iompair Páirceáil agus Taisteal/Páirceáil agus Siúl

Trans 25 Déanfaimid imscrúdú ar an bhféidearthacht a bhaineann le roinnt áiseanna ‘Páirceáil agus Taisteal' 
agus ‘Páirc agus Siúl' a sholáthar in áiteanna cuí i gcomhar le hiompar poiblí a sholáthar ar fud 
Chathair Phort Láirge, Dhún Garbhán agus Thrá Mhór faoi réir measúnú comhshaoil a dhéanamh ar 
shuíomhanna aitheanta.

Cuspóir Beartais um Charr-roinnt

Trans 26 Ag obair i gcomhar le páirtithe leasmhara iompair, cinn scríbe shuntasacha turais agus fostóirí, 
cuirfimid carr-roinnt i gCathair agus i gContae Phort Láirge chun cinn, tacóimid leis agus éascóimid é.
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5.7 Aerfort, Calafort, Cuanta agus Céanna
Tá ról ríthábhachtach ag Aerfort Phort Láirge agus Calafort Phort Láirge maidir le nascacht idirnáisiúnta a 
sholáthar dár réigiún. Aithníonn an RSES go bhfuil gá le hinfheistíocht i mbonneagar calafoirt agus aerfoirt 
chun nascacht a threisiú don réigiún ar fad agus gníomhú mar phríomhchumasóirí/phríomhthosaíochtaí a 
cha-bhróidh le Port Láirge a athrú go Cathair Réigiúnach Scála. Is fiú a thabhairt ar aird freisin, agus tionchar 
an Bhreatimeachta ar ár ngeilleagar, go bhfuil ár ngeataí chuig an domhan ríthábhachtach chun ár n-ath-
léimneacht agus ár gcumas oiriúnú d'athrú a chosaint.

Beidh comhdhlúthú ár gcalafort agus ár n-aerfort ag brath ar fhorbairt agus ar fheabhsú an bhonneagair 
bóithre agus iarnróid agus seirbhísí iompair phoiblí do ghluaiseacht daoine agus earraí de réir tosaíochtaí arna 
sainiú i mBeartas Náisiúnta na gCalafort agus sa Bheartas Eitlíochta Náisiúnta. Tá Máistirphlean don Aerfort 
agus don pháirc ghnó taobh leis leagtha amach in Aguisín 12.

Tá ról ríthábhachtach ag ár gcuanta agus ár gcéanna maidir le hiascaireacht tráchtála, próiseáil éisc, dob-
harshaothrú agus gníomhaíochtaí gaolmhara sa Chontae. Mar aitheantas ar an gcion socheacnamaíoch atá 
déanta ag an Dún Mór, ag Heilbhic agus ag na cuanta, na céanna agus na sleamhnáin eile ar fud an Chontae, 
tacaíonn agus spreagann an Chomhairle, i gcomhar leis na Ranna Rialtais iomchuí, cothabháil, dreidireacht 
agus feabhsú na gcuanta agus na gcéanna sa todhchaí agus an ról a d'fhéadfadh a bheith ag na céanna agus 
ag na cuanta sin i ndáil le tacaíocht a thabhairt d'fhorbairtí gaoithe amach ón gcósta. Ní mór oibreacha den sórt 
sin a dhéanamh i gcomhthéacs thiomantas na Comhairle do chosaint fiadhúlra agus gnáthóga íogaire agus 
drochthionchar ar thírdhreacha/muirdhreacha a sheachaint.
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Cuspóir Beartais Aerfort, Calafort, Cuanta agus Céanna

Trans 27 Leanfaimid orainn ag tacú le forbairt Aerfort Phort Láirge agus Chalafort Phort Láirge chun naisc 
le margaí AE agus idirnáisiúnta a chruthú, a chothabháil agus a neartú faoi réir breithniúcháin 
chomhshaoil lena n-áirítear gan aon iarmhairtí díobhálacha ar Líonra Natura 2000.

Trans 28 Cosnóimid riachtanais oibríochta, sábháilteachta agus teicniúla Aerfort Phort Láirge faoi láthair agus 
amach anseo agus tacóimid/ éascóimid lena fhorbairt leanúnach trí chúngú ar fhor-bairt mhíchuí sa 
chomharsanacht a d'fhéadfadh cur isteach ar oi-briú sábháilte an Aerfoirt a sheachaint.

Trans 29 Tacóimid le háiseanna feabhsaithe curtha i mbeart do longa crúsála a chabhróidh le Port Láirge 
agus leis an Oirdheis-ceart forbairt bhreise turasóireachta a éascú, faoi réir ag breithnithe 
comhshaoil lena n-áirítear gan aon drochthion-char féideartha ar Líonra Natura 2000.

Trans 30 Éascóimid oibriú leanúnach an chomhlachta Farantóireachta Carranna an Phasáiste a 
sholáthraíonn nasc ríthábhachtach idir an Pasáiste agus Baile Hac, Co. Loch Garman.

Trans 31 Leanfaimid ag feabhsú rochtain ar gach cé agus cuan laistigh den Chontae, agus ag tacú lena 
bhforbairt inbhuanaithe, chun críocha tráchtála agus áineasa araon. Forbróimid straitéis do 
thodhchaí ár gcalafoirt agus ár gcéanna intíre agus cósta le linn shaolré an phlean seo.
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5.8 Líonra Bóithre agus Sráide 
Tá infheistíocht leanúnach i líonra bóithre agus sráide an chontae riachtanach chun gluaiseacht inbhuanaithe, 
éifeachtúil agus sábháilte daoine agus earraí laistigh den chontae a chinntiú, chun rochtain a sholáthar ar 
limistéir i mbéal forbartha agus chun tacú le gníomhaíocht gheilleagrach.

Sráideanna Scoile

Cabhróidh Sráideanna Scoile leis an gcontúirt do leanaí a laghdú a chruthaíonn an méid suntasach tráchta a 
ghintear ag amanna tosaithe agus críochnaithe scoile.. Is é príomhaidhm Sráideanna Scoile brú tráchta agus 
astuithe áitiúla a laghdú agus cáilíocht an aeir i gcóngar na scoileanna a fheabhsú trí spreagadh a thabhairt do 
dhaltaí, tuismitheoirí agus baill foirne siúl ón/go dtí an baile.

Cuspóir Beartais maidir le Líonra Bóithre agus Sráideanna

Trans 32 I gcomhar le comhlachtaí agus údaráis iompair eile ar nós TII agus an NTA, cuirfimid feabhas ar 
líonra bóithre na Cathrach agus an Chontae – lena n-áirítear áiseanna feabhsaithe do choisithe agus 
do rothair, faoi réir thorthaí an mheasúnaithe timpeallachta (SEA, EIA agus AA), an mheasúnaithe 
riosca tuile agus an phróisis phleanála.

Trans 33 Cinnteoimid go mbeidh pleanáil, dearadh agus cur i bhfeidhm gach líonra bóithre/sráideanna ar fud 
na cathrach agus an chontae ag teacht leis na prionsabail atá leagtha amach sa Lámhleabhar Deartha 
do Bhóithre agus Sráideanna Uirbeacha (2020), sa Lámhleabhar Náisiúnta Rothaíochta (2010) agus le 
caighdeáin ábhartha eile nuair is cuí, nó le haon nuashonrú air sin amach anseo.

Trans 34 Coinneoimid bóithre náisiúnta, réigiúnacha, áitiúla agus sráide-anna uirbeacha saor ó fhorbairt 
dhochrach a d'fhéadfadh cur isteach ar fhorbairt roghanna bealaí nó ar thógáil na mbealaí 
tosaíochta nó a d'fhéadfadh cur leis na costais fhoriomlána a bhaineann le scéimeanna bóithre nua.

Trans 35 Coinneoimid saor ó fhorbairt línte athailínithe/feabhsuithe bóithre/sráideanna agus conairí 
gaolmhara mar a shainaith-nítear iad le linn shaolré an Phlean Forbartha sa chás go ndé-anfadh 
forbairt den sórt sin dochar do chur i bhfeidhm scéime-anna bóithre de chuid Bhonneagar 
Iompair Éireann (TII) nó de chuid na nÚdarás Áitiúil.
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Cuspóir Beartais maidir le Líonra Bóithre agus Sráideanna

Trans 36 A chinntiú go ndéantar leibhéil torainn tráchta a mheas mar chuid d'fhorbairtí nua feadh 
príomhbhóithre/línte iarnróid de réir na dtreoirlínte dea-chleachtais.

Trans 37 Tabharfaimid tús áite do bhearta sábháilteachta bóthair agus tráchta ar gach bóthar/sráid ar 
fud na Cathrach agus an Chontae. Go háirithe, tacóimid agus éascóimid ‘Sráideanna Scoile‘ sa 
chomharsanacht agus ar na bealaí isteach chuig áitribh scoile atá bunaithe ar Thionscadal Píolótach 
Sráideanna Scoile Fhine Gall (2019).

Trans 38 Cuirfimid bearta maolaithe tráchta i bhfeidhm ar bhóithre/sráideanna i suíomh cuí i gceantair 
uirbeacha ar fud an Chontae, chun luas an tráchta a laghdú ar mhaithe le sábháilteacht an phobail, 
sábháilteacht tráchta agus tait-neamhacht chónaithe. Cinnteoimid go mbeidh gach sráid agus 
líonra sráide laistigh de limistéir uirbeacha deartha chun trácht a cheansú go héighníomhach trí 
thimpeallacht sráide féinrialaithe a chruthú. Ba chóir go ndéanfadh moltaí d’fhor-bairt nua foráil do 
bhearta maolaithe tráchta cuí.

5.9 Mótarbhealach agus Bóithre Náisiúnta
Freastalaíonn an líonra bóithre mótarbhealaigh agus bóithre náisiúnta go príomha ar thrácht fad-achair 
agus meán-achair a thagann ón gcontae nó a théann tríd an gcontae. Tá ról tábhachtach ag na bealaí seo i 
bhforbairt eacnamaíoch an chontae. Féachann NPF NSO 2 le hinrochtaineacht níos fearr a bhaint amach idir 
na ceithre chathair agus lena n-acmhainneacht gan comhlíonadh a chur i ngníomh. Bainfear é seo amach trí 
chumas straitéiseach agus sábháilteacht ghréasán na mbóithre náisiúnta a chothabháil lena n-áirítear pleanáil 
le haghaidh feabhsuithe toillte sa todhchaí. Leagann an RSES béim ar uasghrádú agus feabhsú na meán-
amanna turais ar an N24, N25, N29 agus an N72 mar Phríomhriachtanais Bonneagair. Tabharfar aird chuí ar an 
bPleanáil Spáis agus ar na Treoirlínte um Bóithre Náisiúnta d'Údaráis Phleanála 2012, a bhaineann le forbairt a 
théann i bhfeidhm ar phríomhbhóithre Náisiúnta agus ar bhóithre Tánaisteacha, lena n-áirítear mótarbhealaí 
agus acomhail ghaolmhara.

Sainmhínítear bóithre náisiúnta mar bhealaí artaireacha laistigh den Lámhleabhar Deartha do Bhóithre agus 
Sráideanna Uirbeacha (2020) do limistéir uirbeacha. Tá Mótarbhealach amháin, Bealach Náisiúnta amháin agus 
Bealach Náisiúnta Tánaisteach amháin i gContae Phort Láirge.

• M9 (Ag síneadh ó Chathair Phort Láirge go dtí an M7 Nás/An Droichead Nua).

• N25 (Ag síneadh ó Europhort Ros Láir go dtí Acomhal Chathair Chorcaí/Dhún Citil trí Chathair Phort Láirge 
agus Dún Garbhán); agus

• N72 – Bealach Náisiúnta Tánaisteach (Ag síneadh ó Dhún Garbhán go Cill Airne). 

N25 Breithniú Fadtéarmach

Is bóthar náisiúnta gnóthach é an N25 a nascann Corcaigh le Europhort Ros Láir trí Chathair Phort Láirge. Is é 
an bonneagar náisiúnta atá ann faoi láthair ná na príomhchathracha a nascadh le chéile trí dhromlach lárnach 
an M7 agus an M8. An bealach oidhreachta náisiúnta straitéiseach feadh an chósta theas; tarraingeoidh 
an N25 méid suntasach tráchta fós agus mar atá le feiceáil ó na figiúirí tráchta i dTuarascáil Féidearthachta 
Chro-saire Chearúill ar an N25 (2020)4. Tacóidh an Chomhairle le huasghrádú an Bhealaigh Náisiúnta seo 
mar atá leagtha amach in RPO 24B, RPO 30. Idir an dá linn, áfach, is dócha gurb iad na príomhghuaiseacha 
sábháilteachta a thiocfaidh chun cinn amach anseo ar na bealaí seo na gluaiseachtaí casta ar dheis ag acomhail 
agus scoitheadh feadh an bhealaigh. De réir mar a mhéadaíonn na toirteanna laghdaítear bearnaí sa trácht 
agus tarlaíonn gluaiseachtaí casta neamhshábháilte.

4         https://waterfordcouncil.ie/media/meetings/2021/comeragh/february/5.%20%20Report%20to%20Comeragh%20Carrolls%20Cross%20S 38%20
17th%20February%202021.pdf
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Cuspóir Beartais maidir le Mótarbhealaí agus Bóithre Náisiúnta

Trans 39 Déanfaimid feidhm straitéiseach agus acmhainn iompair na mótarbhealaí agus na mbóithre 
náisiúnta agus na n-acomhail ghaolmhara a chothabháil agus a chosaint de réir na dTreoirlínte um 
Pleanáil Spáis agus Bóithre Náisiúnta (2012) agus na Ri-alachán um Líonraí Tras-Eorpacha (TEN-T).

Trans 40 Tacóimid le ról TII maidir le huasghrádú a dhéanamh ar Bhealaí Náisiúnta atá ann cheana, mar 
Sheachbhóthar Dhún Garbhán (N25) agus Dún Garbhán go Mala (uasghrádú N72), agus nuair is 
cuí, srian a chur ar fhorbairt láithreach in aice le bealaí náisiúnta agus acomha(i)l d'fhonn méadú an 
acomhail a éascú amach an-seo.

Trans 41 Bóithre Náisiúnta: Cruthú pointí breise rochtana ó fhorbairt nua nó ón méadú ábhartha ar thrácht a 
sheachaint trí úsáid a bhaint as pointí rochtana reatha ar Bhóithre Náisiúnta, a bhfuil luaste-orainn 
níos mó ná 60kph i bhfeidhm maidir leo de réir na riachtanas atá leagtha amach sna Treoirlínte um 
Pleanáil Spáis agus Bóithre Náisiúnta, DECLG (2012).
Criosanna idirthréimhseacha: Féadfar rochtain nua chun forbairt uirbeach ordúil a éascú ar thalamh 
atá criosaithe go cuí ar an mbealach isteach chuig nó amach as bailte, sráidbhailte nó lon-naíochtaí 
atá faoi réir luasteorainn 60 kph roimh theorainn níos ísle 50 km a cheadú faoi réir iniúchta 
sábháilteachta bóithre i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach sna Treoirlínte um Pleanáil Spáis 
agus um Bóithre Náisiúnta, DECLG (2012).
Tailte atá taobh le Bóithre Náisiúnta laistigh de theorainneacha luais 50 ciliméadar: Féadfar rochtain 
nua ar thailte atá taobh le bóithre náisiúnta laistigh de na teorainneacha luais 50 cili-méadar a 
bhreithniú de réir na ngnáthchritéir um bainistiú tráchta um shábháilteacht ar bhóithre agus um 
dhearadh uir-beach do cheantair faoi fhoirgnimh.

Trans 42 D'fhonn sábháilteacht agus acmhainn iompair an bhóthair N25 chuig Dún Garbhán ó Chathair 
Phort Láirge a chosaint sa todhchaí, cuirfear cosc ar phointí rochtana nua d'áitribh aonair laistigh de 
limistéar na luasteorann suas go Timpeallán Bhóthar Chúlaigh. Tá sé i gceist go mbreithneofar pointí 
rochtana straitéiseacha agus soláthar bóithre i bPlean Ceantair Áitiúil Dhún Garbhán. Is é rogha na 
Comhairle go soláthraítear pointí rochtana sa todhchaí laistigh de bunachar talún soir agus siar ón 
N25 trí sholáthar bóithre malartach agus ní ón N25.

Trans 43 Féachfaidh an Chomhairle le hathbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar an N25 d'fhonn láithreacha 
a shainaithint chun an bealach náisiúnta atá ann cheana a uasghrádú chun acomhal grádscartha a 
chur ar fáil agus na gluaiseachtaí guaiseacha ar dheis a laghdú.
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5.10 Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla/Sráideanna Uirbeacha
Soláthraíonn bóithre réigiúnacha agus áitiúla naisc shuntasacha idir bailte agus sráidbhailte chomh maith 
le feidhm thábhachtach shóisialta agus eacnamaíoch do ghníomhaíocht eacnamaíoch áitiúil. Is mar Nas-
cbhóithre agus Bóithre Áitiúla a shainmhínítear na bóithre réigiúnacha mar shráideanna áitiúla in DMURS i 
gceantair uirbeacha. Tá sé tábhachtach go gcuirfí san áireamh na Treoirlínte um Thithíocht Tuaithe Inbhua-
naithe (2005), nó aon athbhreithniú ar na treoirlínte, maidir le tograí nua forbartha tithíochta a bhfuil tionchar 
acu ar Bhóithre Réigiúnacha a bhreithniú chomh maith le Comhfhorbairt Áite Caibidil 8 agus Straitéis Comhf-
horbartha Áite Aguisín 5. Go háirithe, luaitear na nithe seo a leanas sna treoirlínte:

• Seachain rochtain nua gan ghá, áit a bhféadfaí rochtain a chur ar fáil ó bhóthar áitiúil in aice láimhe.

• A chinntiú go mbeidh na bealaí isteach nua riachtanacha suite ar bhealach lena gcuirfear infheictheacht 
éifeachtach ar fáil d'úsáideoirí an bhealaigh isteach agus d'úsáideoirí na mbóithre poiblí ionas go 
seachnófar gluaiseachtaí contrártha, agus aird á tabhairt ar na nithe ábhartha uile amhail leibhéil tráchta, 
gnáthluas feithiclí, pleananna le haghaidh athailínithe.

Seachain dífheidhmeacht luath na mbóithre réigiúnacha agus áitiúla go háirithe, trí leibhéil iomarcacha bealaí 
is-teach aonair agus méadú ar thrácht a chruthú.

D'fhonn acmhainn iompair agus sábháilteacht bóithre réigiúnacha a chosaint, cuirfear srian ar rochtain d'fhor-
bairt chónaithe ar bhealach réigiúnach lena n-áirítear an ceann ina bhfuil rochtain ar bhóthar i gcatagóir níos 
ísle. Tabharfar aird ar an gceanglas sna Treoirlínte Pleanála Spáis agus Pleanála Bóithre Náisiúnta 2012, ac-
mhainn iompair na mbealaí seo a chaomhnú agus a ról straitéiseach a chosaint maidir le naisc a sholáthar leis 
an nGréasán Bóithre Náisiúnta.

Tá 15 Bhóthar Réigiúnacha Straitéiseacha i gContae Phort Láirge a nascann na príomhbhailte Contae leis na 
bealaí agus na mótarbhealaí náisiúnta. Tá siad seo le feiceáil sa tábla thíos:

Tábla 5.6 Bóithre Réigiúnacha Straitéiseacha 

Uimh. an Bhóthair Suíomh agus Cur Síos ar an mBóthar 

R675 Port Láirge go Trá Mhór go Dún Garbhán 

R684 Port Láirge go Dún Mór 

R683 Port Láirge go dtí an Pasáiste 

R680 Port Láirge go Carraig na Siúire (trí Phort Lách) 

R708 Port Láirge go hAerfort Phort Láirge 

R672/671 Dún Garbhán go Cluain Meala 

R682 Trá Mhór go Cros Bhaile an Abhallortaigh 

R666 Lios Mór go Cill Uird (tríd an mBaile Dubh Uachtarach) 

R668 Lios Mór go dtí an Cloichín (Bóthar na gCorr) 

R673 Aird Mhór 

R674 Bóthar na Rinne 

R634 Tulach an Iarainn go hEochaill 

R676 Léim Uí Bhriain go Carraig na Siúire 

R677 Coill Mhic Thomáisín go Bun Machan 

R665 Cluain Meala go hArd Fhíonáin
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Cuspóir Beartais um Bhóithre Réigiúnacha agus Áitiúla/Sráideanna Uirbeacha

Trans 44 Déanfaimid an acmhainn iompair agus na córais draenála gaolmhara de bhóithre réigiúnacha agus 
áitiúla agus d'acomhail ghaolmhara a chothabháil agus a chosaint ar mhaithe le sábháilteacht ar 
bhóithre de réir na dTreoirlínte um Pleanáil Spáis agus Bóithre Náisiúnta (2012) nó aon nuashonrú 
orthu.

Trans 45 Bóithre réigiúnacha straitéiseacha liostaithe i dTábla 5.6 a cho-saint ar fhorbairt i gcás ina bhfuil 
uasteorainn luais i bhfeidhm, ach amháin in imthosca eisceachtúla, d'fhonn acmhainn iompair agus 
sábháilteacht na mbóithre sin a chosaint.
Ar na bóithre sin agus ar bhóithre réigiúnacha eile diúltóimid bealaí rochtana feithiclí nua a chruthú i 
gcás ina bhfuil an uaste-orainn luais i bhfeidhm, ach amháin sna cúinsí eisceachtúla seo a leanas: 
• Forbairtí lena mbaineann tábhacht straitéiseach, áitiúil, ré-igiúnach nó náisiúnta, ina ndéantar 

brabach suntasach don chontae trí fhostaíocht a chruthú nó trí thairbhe eacnamaíoch eile, 
ag féachaint do: sábháilteacht, acmhainn agus oibriú éifeachtúil an bhóthair réigiúnaigh; aon 
phlean-anna le haghaidh uasghrádú an bhóthair amach anseo; agus oiriúnacht an tsuímh i 
gcomparáid le háiteanna eile. 

• Sa chás go bhfuil iarratasóirí a chuireann fíor-riachtanas tithíochta tuaithe ar bun (Caibidil 7), 
ag beartú teach a thógáil ar a ngabháltas agus nach féidir leo rochtain a chur ar fáil ar bhóthar 
contae (Áitiúil) in aice láimhe. Sa chás sin, beidh ar iarratasóirí acmhainneacht na mbealaí isteach 
atá ann cheana a uasmhéadú. Beidh sé de dhualgas ar an iarra-tasóir/na hiarratasóirí a léiriú 
nach bhfuil aon rochtain eile nó suíomhanna oiriúnacha eile laistigh den ghabháltas iom-lán. 

• I gcás ina bhfuil sé beartaithe bealach isteach a bhí ann cheana féin ar bhóthar réigiúnach a chur 
in ionad áitribh atá ann cheana, sa chás gur féidir leis an mbealach isteach na híosriachtanais 
amharclíne a bhaint amach nó sábháilteacht úsáideoirí bóithre a fheabhsú go suntasach agus 
nach guais é. 

• Tá gá le bealaí isteach talmhaíochta le haghaidh rochtana ar fheirmeacha i gcás nach bhfuil 
roghanna eile ar fáil ó bhóthar áitiúil agus sa chás gur féidir leis an mbealach is-teach na 
híoscheanglais maidir le amharclínte a chomhlíonadh nó sábháilteacht úsáideoirí bóithre a fhea-
bhsú go suntasach agus nach bhfuil sé ina ghuais. 

• Forbairt a úsáideann pointí rochtana clóis feirme/tí feirme atá ann cheana ar bhóithre 
réigiúnacha áit ar féidir sábháilteacht gach úsáideoir bóthair a chosaint agus a fheabhsú agus 
nach mbeadh guais tráchta shuntasach ann dá mbarr. 

I ngach cúinse, níor chóir go mbeadh fadhbanna draenála mar thoradh ar fhorbairt bheartaithe trí 
uisce breise a ligean isteach ar an mbóthar poiblí, nó trí thionchar a imirt ar dhraenáil an tsu-ímh.

Trans 46 Trí úsáid a bhaint as tionscnamh Tionscadal Béite5, líonra de bhóithre áitiúla tuaithe maolaithe 
tráchta atá nasctha go hinbhuanaithe a shainaithint agus a sheachadadh a fheidhmeoidh mar 
chonairí bithéag-súlachta um iompar gníomhach agus 'glas' a nascfaidh ár gcnuasach ceantair 
agus lonnaíochtaí geil-leagracha tuaithe (mar atá leagtha amach i dTábla 4.1) agus a fheabhsaíonn 
poitéinseal soghluais-teachta inbhuanaithe.

5         Tá tionscadail béite in úsáid ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun riachtanais na cathrach atá ag síorathrú a réamh-mheas agus freastal 
orthu. Bhain an Chomhairle úsáid as Béite-Thionscadail mar mheicníocht bheo chun bealaí a shamhlú, a thástáil agus a chur i bhfeidhm chun taithí 
saoil i mBaile Átha Cliath a fheabhsú. Baintear úsáid as Tionscadail Béite chun saincheisteanna a thriail a bhfuil an chomhairle ag iarraidh a thuiscint 
sula gcuirtear i bhfeidhm iad agus chun bealach i bhfad níos fearr a thabhairt chun éisteacht le saoránaigh. Úsáidtear an frása "in beta" go forleathan 
sa domhan digiteach chun comhartha a thabhairt go bhfuil rud éigin neamhfhoirfe agus á scaoileadh go luath sa domhan chun foghlaim a chumasú ó 
thástáil agus aiseolas an tsaoil réadúil.
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Cuspóir Beartais um Bhóithre Réigiúnacha agus Áitiúla/Sráideanna Uirbeacha

Trans 47 A chinntiú go ndeartar gach sráid nua i scéimeanna tithíochta agus úsáide measctha, de réir na 
gceanglas is déanaí:
• Lámhleabhar Dearaidh do Bhóithre agus Sráideanna Uir-beacha (2020).
• Forbairt Chónaithe Inbhuanaithe i Limistéir Uirbeacha (2009) agus Lámhleabhar Dearaidh 

Cleachtais is Fearr (2009) a ghabhann leis. 
• Ailtireacht 2009 -2015 I dTreo Todhchaí Inbhuanaithe: Ag Seachadadh Cáilíochta sa 

Timpeallacht Thógtha (2009).
• Aon treoir / caighdeáin nua ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil; agus 
• Aon chaighdeáin deartha ábhartha eile.

Trans 48 Iarracht a dhéanamh na Scéimeanna Feabhsúcháin Bóithre seo a leanas a chur i bhfeidhm:
• R671/R672 Bóthar Réigiúnach ó Dhún Garbhán go Cluain Meala. 
• Nascbhóthar Dhún Mór.

Trans 49 Imscrúdú a dhéanamh ar theorainneacha luais i gceantar uir-beach cuí a laghdú go 30km i gcomhar 
le príomhpháirtithe leasmhara.

Trans 50 Is cuspóir é tacú leis na tosaíochtaí iompair seo a leanas ar fud Chontae Phort Láirge agus i 
Limistéar Cathrach Phort Láirge faoi réir a gcomhsheasmhachta le moltaí an WMATS nó aon Phlean 
Iompair Contae agus/nó LTPanna amach anseo, toradh measúnuithe comhshaoil agus an phróisis 
phleanála lena n-áirítear maolú faoi SEA/AA mar is cuí: 
• R710 Bealach Chuarbhóthar Lasmuigh Chathair Phort Láirge.
• R671/R672 Bóthar Réigiúnach ó Dhún Garbhán go Cluain Meala.
• Nascbhóthar Dhún Mór.
• R685 Bóthar an Ghleanna ó Bhóthar Phort Láirge go Bóthar an Choiréil.
• Nasc feabhsaithe ó Bhóthar Chumann na mBan ag Láthair SETU go Tailte Criosaithe 

Tionsclaíocha soir ón Timpeal-lán. 
• Bóthar an Chairéil (L15011), Cathair Phort Láirge – Feabhsú 
• R666 Acomhal Bhóthar an Bhaile Dhuibh leis an N72 ag Baile Uí Reachtúir

5.11 An Próiseas um Roghnú Conairí agus Bealaí
Tá bóithre nua agus tionscadail eile bhonneagair iompair (lena n-áirítear glasbhealaí, gormbhealaí agus 
rothar-bhealaí) dá dtagraítear sa Phlean seo nach ndéantar foráil dóibh cheana féin ag pleananna/ cláir 
seachas an Plean Forbartha Cathrach agus Contae nó nach gceadaítear cheana féin, faoi réir measúnú 
féidearthachta a dhéanamh, agus riachtanas pleanála, íogaireachtaí comhshaoil mar a shainaithnítear i 
dTuarascáil Chomhshaoil SEA agus cuspóirí an Phlean a bhaineann le soghluaisteacht inbhuanaithe á gcur 
san áireamh. Sa chás go gcruthaítear féidearthacht, déanfar Próiseas um Roghnú Conairí agus Bealaí nuair 
is cuí, le haghaidh bonneagair bóthair ábhartha in dhá chéim: Céim 1 – Conairí Bealaigh a Shainaithint, a 
Mheas agus a Roghnú; agus Céim 2 - Bealaí a Shainaithint, a Mheas agus a Roghnú.

5.12 Pleananna Bainistíochta Soghluaisteachta
Is éard is pleananna bainistíochta soghluaisteachta (MMPanna) ann ná tograí trínar féidir le forbairtí 
riachtanais soghluaisteachta a n-úsáideoirí a bhainistiú agus oibriú i dtreo spleáchas ar charranna a 
laghdú. Éileoimid gach iarratas ar thograí suntasacha forbartha, lena n áirítear na nithe seo a leanas:
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• Forbairtí a fhostaíonn níos mó ná 100 duine.

• Scoileanna/áiseanna oideachais nua (nó síntí); agus

• Páirceanna gnó agus eastáit tionsclaíochta.

Áirítear le MMPanna bearta maolaithe a chuirfidh torthaí Measúnacht Tráchta agus Iompair (TTA) san 
áireamh. Tugann siad le chéile riachtanais iompair, fostóirí, baill foirne agus saincheisteanna bainistíochta 
láithreáin ar bhealach comhordaithe. Tá na bearta ba chóir a chur san áireamh sa liosta thíos:

• Comhtháthú le hiompar poiblí.

• Carr-roinnt a chur chun cinn.

• Praghsáil agus rialú páirceála; agus

• Rothaíocht agus siúl a spreagadh trí bhealaí rothaíochta agus siúlóide a sholáthar agus trí pháirceáil 
shlán rothair. 

Sa doiciméad NTA “Pleananna Éifeachtacha Taistil san Ionad Oibre a Bhaint amach – Treoir d'Údaráis 
Áitiúla” tugtar treoir freisin maidir le moltaí chun fostaithe a spreagadh chun siúl, rothaíocht nó carr-roinnt a 
spreagadh san ionad oibre.

5.13 Iompar Cathrach Cliste 
Leanfaidh an Chomhairle ag tacú le agus ag infheistiú i bPort Láirge ionas go mbeidh sí ina cathair iompair 
chliste. Tá sé ríthábhachtach go dtabharfar tosaíocht do chórais iompair chliste agus d'iompar poiblí 
ilmhódach éifeachtúil, idir-inoibritheach.

Pleananna Bainistíochta Soghluaisteachta, Measúnú Tráchta agus Iompair (TTA) agus Iniúchtaí 
Sábháilteachta Bóthair

Trans 51 Éileoimid ar gach iarratas ar thograí forbartha suntasacha de réir Chaighdeán DM atá leagtha 
amach in Imleabhar 2 go mbeidh Pleananna Bainistíochta Soghluaisteachta (MMPanna), Measúnú 
Tráchta agus Iompair (TTA) agus Iniúchtaí Sábháilteachta Bóthair ag gabháil leo, go ndéanfaidh 
daoine inniúil a dóthain iad, i gcomhréir leis an ‘Údarás Náisiúnta Iompair maidir le hullmhú 
pleananna taistil don fhórsa saothair, treoir do lucht feidhmithe' agus Treoirlínte Measúnaithe 
Tráchta agus Iompair TII.
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Cuspóir Beartais um Iompar Cathrach Cliste

Trans 52 Comhoibreoimid le SETU/Walton Institute for Information and Communication Systems agus Science 
agus le páirtithe eile chun tionscnaimh iompair/cathair CLISTE a cheapadh agus a chur i bhfeidhm do 
Chathair Phort Láirge agus d'ionaid uir-beacha eile laistigh de limistéar feidhme na Comhairle.

Trans 53 Tacú le forbairt an mhéid seo a leanas: 
• Córais iompair chliste.
• ticéadú comhtháite. 
• Cártaí taistil cliste.
• Rothar-roinnt Phort Láirge.
• Faisnéis fíor-ama do phaisinéirí
• Páirceáil chliste; agus,
• Bainistíocht lóistíochta agus aip iompair Phort Láirge a chruthú.

5.14 Páirceáil carranna 
Idirghníomhaíonn páirceáil gluaisteán le go leor saincheisteanna pleanála, iompair agus forbartha agus, 
dá bhrí sin, ní mór í a láimhseáil ar bhealach straitéiseach. Laistigh de chathair Phort Láirge agus ionaid 
uirbeacha eile, caithfear cothromaíocht a bhaint amach chun freastal ar riachtanais cónaitheoirí, comaitéirí, 
siopadóirí, úsáideoirí gnó agus fóillíochta, daoine aosta, daoine faoi mhíchumas chomh maith le ceisteanna 
comhshaoil. Bainfear an chothromaíocht sin amach trí pháirceáil riachtanach inbhuanaithe a éascú sa 
ghearrthéarma, agus an cuspóir foriomlán, iompar poiblí a fheabhsú mar mhalairt inmharthana, agus de réir 
mar a bhíonn sé sin ar fáil a úsáid a spreagadh mar mhalairt ar charranna príobháideacha.

Leagtar amach uaschaighdeáin pháirceála carranna sna Caighdeáin Bainistíochta Forbartha atá leagtha 
amach in Imleabhar 2 den Phlean seo. Tugann sé seo méid áirithe solúbthachta agus ceadaíonn sé 
d’fhorbróirí anailís pháirceála a chur isteach ar limistéar áirithe chun an soláthar agus an t-éileamh 
ar spásanna páirceála a léiriú. Déantar anailís ar pháirceáil a mheas ar bhonn cás ar chás, ag brath ar 
chineál agus ar shuíomh na forbartha, agus a chóngaracht d'iompar poiblí. Ceadaíonn Tithíocht Uirbeach 
Inbhuanaithe: Caighdeáin Dearaidh d'Árasáin Nua Treoirlínte d'Údaráis Phleanála (2018) d'fhorbairt árasán 
a bhfreastalaíonn iompar poiblí orthu nó gar do lárcheantair bhaile nó limistéir fostaíochta agus go háirithe 
i gcás scéimeanna tithíochta ina bhfuil níos mó ná 45 áit chónaithe in aghaidh an heicteáir (18 in aghaidh an 
acra) ní mór dóibh breathnú a dhéanamh ar chaighdeán iomlán laghdaithe páirceála agus uaschaighdeán 
páirceála cuí a chur i bhfeidhm.
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Feithiclí leictreacha (EVanna)

Tá spriocanna uaillmhianacha sa Phlean Náisiúnta Gníomhaithe ar son na hAeráide (2021) nó in aon nua-
shonrú air maidir le feithiclí leictreacha (EVanna) a roghnú, agus é mar sprioc go mbeidh 945,000 EV ar an 
mbóthar faoin mbliain 2030, lena n-áirítear 845,000 gluaisteán, 95,000 feithicil tráchtála éadrom agus 1,500 bus 
leictreach (i.e. ní díosal amháin).

Tugann feithiclí leictreacha (EVs) réiteach níos réadúla ar an dúshlán a bhaineann le GHGanna na hearnála 
iompair a laghdú, úsáid fuinnimh in-athnuaite san iompar a mhéadú agus an spleáchas ar bhreoslaí iontaise 
allmhairithe a laghdú.

Is é beartas na Comhairle an líonra de phointí luchtaithe d'fheithiclí leictreacha poiblí a leathnú, tríd an líonra 
soilsithe poiblí a úsáid, nuair is féidir, agus ag láithreacha eile páirceála ar an tsráid nó in áiteanna eile páirceála 
poiblí faoi réir infhaighteacht maoinithe.

Cuspóir Beartais Páirceála Carranna

Trans 54 Déanfaimid athbhreithniú ar Straitéis Páirceála Chathair Phort Láirge, lena n-áireofar Spásanna 
Páirceála Aoisbhácha agus do Dhaoine faoi Mhíchumas, thar shaolré an Phlean Forbartha. Ba 
cheart moltaí an WMATS a chur san áireamh san ath-bhreithniú.

Trans 55 Déanfaimid bainistiú ar pháirceáil mar chuid de riachtanais iompair straitéiseacha fhoriomlána na 
Cathrach agus an Chontae de réir na gcaighdeán páirceála atá leagtha amach in Imleabhar 2.

Trans 56 Cinnteoimid go soláthrófar páirceáil eas-sráide leordhóthanach atá suite go cuí i gceantair 
uirbeacha chun freastal ar riachta-nais chónaitheoirí, siopadóirí agus gnólachtaí áitiúla.
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Cuspóir Beartais Páirceála Carranna

Trans 57 Tacóimid le ró-pháirceáil ar an tsráid agus ar an dromchla a bhaint in ionaid uirbeacha i bhfabhar 
imeall ionaid, rud a cha-bhróidh le spásanna nua a chruthú do dhaoine agus feabhas a chur ar na 
sráid-dreacha atá ann cheana.

Trans 58 A chinntiú go bhfreastalófar ar riachtanais daoine faoi mhíchu-mas agus daoine aosta maidir le 
soláthar páirceála carranna lais-tigh d'ionaid uirbeacha agus i bhforbairtí nua agus reatha.

Trans 59 Éascóimid soláthar páirceála do bhusanna turasóireachta nuair is féidir sa chathair agus i mbailte 
agus sráidbhailte agus ag áite-anna is díol spéise do thurasóirí ar fud na cathrach agus an chon-tae 
de réir mar a thagann an gá chun cinn agus de réir mar a cheadaíonn acmhainní.

Trans 60 Tacú le hinfheistíocht i bhforbairt inbhuanaithe áiseanna luchtaithe Feithiclí Leictreacha ag 
suíomhanna páirceála ar an tsráid agus eas-sráide agus laistigh d'fhorbairtí nua i gcomhréir leis na 
caighdeáin pháirceála atá leagtha amach in Imleabhar 2.

Trans 61 Nuair a cheadaítear é, beidh gá le forbairtí ar pháirceáil drom-chla chun tograí tírdhreachaithe 
a bheith ann a chuireann plandaí atá oiriúnach do phailneoirí chun cinn, Bearta Coinneála Uisce 
Nádúrtha mar chuid de Chórais Draenála Uir-beacha Inbhuanaithe (SUDS) agus nuair is cuí, a 
cheadaíonn úsáidí coimhdeacha, ar nós limistéir áineasa/súgartha, nuair nach bhfuil an carrchlós in 
úsáid go hiomlán.

5.15 Páirceáil Rothar 
Aithnítear an rothaíocht as an méid a chuireann sí ar fáil mar mhodh iompair inbhuanaithe agus sláintiúil. 
Tá sé bunriachtanach áiseanna slán páirceála rothar a chur ar fáil chun tacú le cur chun cinn agus forbairt 
na rothaíochta. Is minic a luaitear easpa áiseanna páirceála rothar iomchuí mar bhac ar rothaíocht agus 
úinéireacht rothar agus d'fhéadfadh sé a bheith ina shrian ar fhás na rothaíochta amach anseo. Maidir 
leis seo, meastar go bhfuil páirceáil rothar slán ar ardchaighdeán ag túsphointe agus ag cinn scríbe mar 
phríomhghné d'aon straitéis atá dírithe ar rothaíocht a spreagadh. Ba cheart, dá bhrí sin, páirceáil rothar 
ardchaighdeáin a mheas mar chuid dhílis d'aon togra forbartha nua.
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Cuspóir Beartais Páirceála Rothar

Trans 62 Sa chás go bhfuil saoráidí nua páirceála do rothair le cur ar fáil, aimseoimid iad seo gar do stadanna 
bus agus do stáisiúin bus/ iarnróid chun méadú ar thurais idirmhódaigh a éascú trí rothaíocht agus 
iompar poiblí.

Trans 63 Éileoimid ar gach forbairt nua saoráidí cuí páirceála do rothair a chur ar fáil in áiteanna lárnacha, 
inrochtana agus sábháilte chun cuidiú le tacú le haistriú modha ó charranna príob-háideacha go 
modhanna iompair níos inbhuanaithe i.e. Rothaíocht, Siúl agus Iompar Poiblí de réir na gcaighdeán 
páirceála rothar atá leagtha amach in Imleabhar 2.

Trans 64 Tacófar le luchtairí rothar leictreach a sholáthar in áiteanna poi-blí ag brath ar mhaoiniú a bheith ar 
fáil.



Bonneagar Fóntas, 
Fuinneamh & Cumarsáid

Caibidil 6

Dlúthfhás Inbhuanaithe

Gníomhaíocht ar son na hAeráideInrochtaineacht agus Nascacht

Bonneagar
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Caibidil 6: Bonneagar Fóntas, Fuinneamh 
& Cumarsáid

Cuspóirí Straitéiseacha

Forbairt a chumasú ar aon dul le hacmhainn agus soláthar bonneagair tacaíochta agus fóntais, agus soláthar 
tráthúil bonneagair a theastaíonn le haghaidh forbairt inbhuanaithe tailte a éileamh i gcomhréir le prionsabal 
na forbartha bunaithe ar bhonneagar.

Soláthar bonneagair agus fóntais ísealcharbóin atá tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn agus a éascú agus 
tacú le bonneagar, agus tacú leis an tionscal nuálaíocht a dhéanamh, an earnáil fuinnimh a dhícharbónú chun 
cur le sprioc náisiúnta de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa in Éirinn faoi 2050.

6.0 Réamhrá
Tá soláthar imleor de sheirbhísí bonneagair ríthábhachtach d’fhorbairt agus d’fhás spásúil, sóisialta, 
comhshaoil agus eacnamaíoch atá éifeachtach agus inbhuanaithe. Féadfaidh sé feidhmiú freisin mar 
ghníomhaire athraithe chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin cosúil le hathrú aeráide agus éagothroime 
inscne. Teastaíonn bonneagar níos athléimní chun oiriúnú d’athrú aeráide, agus chun a éifeachtaí a mhaolú 
ní mór soláthar nach ndéanann dochar don chomhshaol.

Leanann an gá atá le hiompar, uisce agus sláintíocht, diúscairt dramhaíola, bonneagar leictreachais agus 
cumarsáide (TFC) ag fás chun freastal ar ár ndaonra atá ag méadú.

Ina theannta sin, tá ár gcumas infheistíocht chaipitil mhórscála nua a chinntiú d’fhorbairtí nua cónaithe 
agus tráchtála ag brath go páirteach ar infhaighteacht réidh de shuímh sheirbhísithe ar scála, le criosú cuí 
agus cumas do na fóntais riachtanacha chun freastal ar riachtanais mhórchaipiteal dian. tionscadail. Ní mór 
soláthar bonneagair den sórt sin a chur chun feidhme ar bhealach a chosnaíonn sláinte an phobail, atá 
oiriúnach don chomhshaol, agus a thacaíonn lenár n-aistriú cóir chuig geilleagar ísealcharbóin.

Teastaíonn fócas níos láidre freisin ar éifeachtúlacht fuinnimh agus ar fhoinsí breosla in-athnuaite, go 
háirithe sna hearnálacha tógála, téimh agus bonneagair iompair, chun astuithe GHG a bhaineann le 
fuinneamh a laghdú, agus cuidiú le spriocanna ceangailteacha AE 2030 agus 2050 na hÉireann a bhaint 
amach le bonneagar cumasúcháin a sholáthar.1.

Aithnítear nach féidir le maoiniú státchiste agus cláir earnála náisiúnta éagsúla aghaidh a thabhairt 
ar na riachtanais infheistíochta bonneagair go léir. Mar sin breithneoidh an Chomhairle go dearfach 
modhanna agus modhanna nuálaíocha maidir le soláthar bonneagair agus infheistíocht lena n-áirítear 
rannpháirtíocht, comhoibriú agus/nó seachadadh na hearnála príobháidí agus pobail.

1 Leagtar amach i bPlean Gníomhaíochta na hÉireann um Aeráid cur chuige uaillmhianach uile-sochaí atá deartha le cur ar chumas na 
hÉireann a spriocanna AE a bhaint amach maidir le hastuithe carbóin a laghdú 30% idir 2021 agus 2030, agus ina dhiaidh sin glan-astaíochtaí carbóin 
nialasacha a bhaint amach faoi 2050.
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6.1 Soláthar agus Cáilíocht Uisce 
Cuireann an phleanáil go mór le cuspóirí uisce trína chinntiú go:

• Déantar forbairt a d’fhéadfadh a bheith ina riosca a sheachaint ar an gcéad dul síos, nuair is féidir. 

• Tá bainistíocht uisce comhtháite sa chóras pleanála chun críocha tacú le cosaint agus feabhsú 
cháilíocht uisce agus criosanna acmhainní uisce. 

• Tá na critéir feidhmíochta do bhonneagar amach anseo "díonta ar an gCreat-Treoir Uisce (WFD)"; agus 

• Trí choinníollacha cuí a áireamh i gceadanna pleanála d’fhorbairt nua.

Tá 48Uimh. Criosanna Acmhainní Uisce (WRZ) i bPort Láirge. Is é an crios acmhainní uisce is mó ná WRZ 
Oirthear Phort Láirge, agus déanann sé freastal ar Chathair Phort Láirge agus ar an Trá Mhór, chomh 
maith le cúlchríoch mór tuaithe agus roinnt sráidbhailte. Freastalaíonn WRZ Dhún Garbhán ar bhaile 
Dhún Garbhán, chomh maith le roinnt sráidbhailte beaga agus cúlchríoch na tuaithe. As na 48 uimh. Ní 
dócha go mbeidh saincheisteanna ag baint le criosanna acmhainní uisce, 24 (lena n-áirítear WRZ Dhún 
Garbhán) maidir le naisc nua a éascú, cé go bhféadfadh go mbeadh gá le tuilleadh staidéir imscrúdaithe 
nó idirghabhálacha i gcásanna áirithe, agus is ceist í acmhainn na n-áiseanna stórála uisce i go leor dár 
mbailte. 

Is é an sealbhóir tí atá freagrach as toibreacha príobháideacha leamh a úsáidtear mar fhoinse soláthair 
uisce chuig áitribh aonair. Níl toibreacha dá leithéid rialaithe faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Uisce Óil) 2014, agus níl aon fheidhm rialála ag Uisce Éireann ina leith seo. Tá an Chomhairle freagrach as 
treoir agus comhairle a sholáthar maidir le cáilíocht uisce a chosaint. 

Is príomhdhúshlán do Phort Láirge é ár bhfoinsí uisce dromchla agus screamhuisce a chosaint, mar aon 
lena chinntiú go ndéantar bainistiú cuí ar bhonneagar agus ar acmhainn na seirbhísí uisce atá ann faoi 
láthair. Tá cáilíocht an uisce in Éirinn in olcas le fiche bliain anuas. Is é cuspóir Chreat-Treoir Uisce an AE2 
(WFD) iná dea-cháilíocht uisce a chosaint agus a athchóiriú, rud a dhéantar trí Phleananna Bainistíochta 
Abhantraí a chur i bhfeidhm. Leagtar amach sa Phlean Bainistíochta Abhantraí d’Éirinn 2018-2021 

2  Treoir 2000/60/EC
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na gníomhaíochtaí chun cáilíocht uisce a fheabhsú agus stádas éiceolaíoch “maith” a bhaint amach i 
ndobharlaigh faoi 2027. Tá sé mar aidhm ag an bPlean Forbartha an acmhainn luachmhar seo a chosaint 
(Féach Caibidil 9).

6.2 Seirbhísí Uisce
Tá sé ríthábhachtach go soláthrófar dóthain áiseanna cóireála uisce agus fuíolluisce chun fás na Cathrach 
agus an Chontae a éascú agus a chothú thar shaolré an phlean agus ina dhiaidh sin. Soláthraíonn 
an Chomhairle seirbhísí uisce de réir Chomhaontú Seirbhíse (SLA) le hUisce Éireann atá freagrach as 
seachadadh, comhtháthú agus feidhmiú iomlán na dtionscadal uisce agus fuíolluisce agus feabhsuithe 
infrastruchtúir. Is dúshláin mhóra iad cáilíocht uisce agus bonneagar seirbhísí uisce a chosaint agus a 
fheabhsú, go háirithe i gcomhthéacs an ghá atá le hathléimneacht agus oiriúnú don athrú aeráide.

Tá sé mar chuspóir ag Uisce Éireann cumas uisce óil agus fuíolluisce a sholáthar chun fás a éascú de 
réir na gcroístraitéisí ag leibhéal an chontae, agus de réir na mbeartas agus na gcuspóirí ag an leibhéal 
náisiúnta agus réigiúnach araon.

In ainneoin infheistíochta le blianta beaga anuas, tá ár dtosaíochtaí straitéiseacha mar atá leagtha amach 
sa Phlean Forbartha seo agus iad siúd d’Uisce Éireann ailínithe go dona agus mar thoradh air sin tá srian ar 
fhorbairt i suíomhanna áirithe. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach leor infheistíocht atá bunaithe 
go hiomlán ar thosaíochtaí Uisce Éireann (mar atá leagtha amach i dtosaíochtaí Uisce Éireann faoin bPlean 
Infheistíochta Caipitil) chun freastal ar riachtanais na Cathrach agus an Chontae chun na spriocanna daonra 
atá leagtha amach sa phlean seo a bhaint amach. agus sa N PF agus RSES. Leagtar amach in Aguisín 14 den 
phlean seo sonraí ar thosaíochtaí infheistíochta molta na Comhairle d’fhonn seachadadh na spriocanna 
daonra atá leagtha amach sa phlean seo agus spriocanna an NPF agus RSES a chinntiú. Leagann Tábla 
6.1 amach bunlíne freisin maidir le bonneagar seirbhísí uisce agus fuíolluisce ar fud na Cathrach agus an 
Chontae. Go ginearálta, ní mór soláthar uisce agus áiseanna fuíolluisce a fheabhsú ar fud na Cathrach agus 
an Chontae chun freastal ar phobail atá ann cheana féin agus chun freastal ar fhás bunaithe ar phlean agus 
ar bhonneagar. In éagmais infheistíochta ó Uisce Éireann, d’fhéadfadh go mbeadh gá le bonneagar eile arna 
sholáthar ag an bhforbróir, i gcomhar leis an Údarás Áitiúil nó eile.

In I gcás ina bhféadfaí bonneagar malartach arna sholáthar ag an bhforbróir a mheas mar réiteach 
iomchuí ar thograí nó ar chúinsí sonracha aonair, ba cheart a thabhairt faoi deara gurbh fhearr don 
Chomhairle réitigh atá bunaithe ar nádúr, a chomhcheanglaíonn cur chuige sainráite éiceachórais/
dobharcheantar comhtháite, i.e. cosúil le bogaigh thógtha (CWanna) agus bogaigh chomhtháite tógtha 
(ICWanna).

Is féidir CWanna agus ICWanna a úsáid freisin mar chuid de mheascán/hibrideach de bhearta le haghaidh 
cóireáil fuíolluisce, e.g. gléasraí cóireála meicniúla atá ann cheana a chomhlánú trí chéim chóireála 
threasach a sholáthar d'eisiltigh ó aonaid mheicniúla. D’fhéadfadh suíomhanna i ndobharcheantair 
dobharlach a bhfuil íogaireacht i leith eotrófaithe acu córais hibrideacha a úsáid le haghaidh sceitheadh 
nialasach, agus d’fhéadfadh suíomhanna le spás an-teoranta úsáid a bhaint as CWanna treasacha le 
bainistíocht stoirme. Mhéadódh sé seo comhlíonadh na gcaighdeán comhshaoil arna leagan síos ag an 
gCreat-Treoir Uisce (WFD) agus leis an reachtaíocht ghaolmhar, e.g. an Treoir um Uisce Snámha. Tá 9 
scéim cóireála fuíolluisce ag Port Láirge faoi láthair a úsáideann Bogaigh Tógtha Comhtháite, agus raon 
méide idir 6 PE agus 250 PE.

Oibreoidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge go dlúth le hUisce Éireann chun na seirbhísí uisce 
a theastaíonn chun tacú le forbairt atá ailínithe le Croístraitéisí agus Straitéisí Lonnaíochta na Comhairle, 
agus leis an gCreat Pleanála Náisiúnta agus le Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíochta an Deiscirt 
(RSES) a aithint, agus chun a chinntiú nach mbeidh soláthar seirbhísí uisce/fuíolluisce ina fhachtóir 
teorannaithe ó thaobh fás agus forbairt inbhuanaithe.
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Tábla 6.1 Measúnú Acmhainne Uisce agus Fuíolluisce - Lonnaíochtaí i gContae Phort Láirge
(Foinse: Uisce Éireann Aibreán 2022)
NB: Tá measúnuithe cumais faoi réir athraithe - tá spriocanna daonra faoi réir athraithe. 

Socrú
CSO 
daonra 
2016

CDP 2022-
2028 Sprioc 
daonra go 
dtí 2028:

Uaillmhianta 
daonra ath-
bhreithnithe 

Crios 
Acmhainní 
Uisce 
(WRZ):

Foinse Uisce/cumas cóireála a 
nuashonrú:

WWTP:
Nuashonrú 
acmhainne cóireála 
fuíolluisce:

Phort Láirge 
Cathair & 
Bruachb-
hailte

 

53,504 70,088 62,382 Port Láirge 
& Cill 
Chainnigh 
Theas

Faoi láthair tá sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn ar fáil chun 
freastal don daonra molta 
spriocanna sa CDP. 

Belview 
WWTP

I láthair na huaire 
tá sé beartaithe go 
mbeidh achmhan 
ar fáil chun freastal 
ar na spriocanna 
daonra atá 
beartaithe sa CDP. 
Tá Uisce Eireann 
le tosnú go tuath 
ar féidearthachta 
do WWTP Belview; 
beidh an staidéar 
seo i bhfoirm 
measúnaithe ar 
riachtanais toillt 
agus doire don WWT 
agus tógfaidh se 
thart ar  2 bhliain le 
críochnú. 

Dúngarbhán 
(Baile 
Eochair) 
& Baile an 
Rodaigh

10,388 11,864 11,864 Dúngar-
bhán & 
Deelish/ 
Ballyna-
courty

Faoi láthair tá sé beartaithe 
go bhfuil acmhainn ar fáil 
chun freastal don daonra 
molta spriocanna sa CDP. Tá 
tionscadal ag IW ag coincheap 
céim deartha chun nua a 
sholáthar taiscumar agus uisce 
nua ionad cóireála.

Dúngarbhán 
WWTP

Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn ar 
fáil chun freastal 
don daonra molta 
spriocanna sa CDP. 

Trá Mhór 10,381 11,549 11,549 Réigiún 
Oirthear 
Phort Láirge

Faoi láthair tá sé beartaithe 
go bhfuil acmhainn ar fáil 
chun freastal don daonra 
molta spriocanna sa CDP. Tá 
riachtanais stórála á measúnú 
tríd an Acmhainn Uisce 
Náisiúnta Measúnú Iomlán 
Roghanna a phleanáil próiseas, 
atá le bheith críochnaithe i R3 
2021.

Trá Mhór 
WWTP

Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn ar 
fáil chun freastal 
don daonra molta 
spriocanna sa CDP. 

Dún Mór 
Thoir

1,808 2002 2,002 Réigiún 
Oirthear 
Phort Láirge

Faoi láthair tá sé beartaithe 
go bhfuil acmhainn ar fáil 
chun freastal don daonra 
molta spriocanna sa CDP. Tá 
riachtanais stórála á measúnú 
tríd an Acmhainn Uisce 
Náisiúnta Measúnú Iomlán 
Roghanna a phleanáil próiseas, 
atá le bheith críochnaithe i R3 
2021.

Dún Mór 
Thoir WWTP

Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn ar 
fáil chun freastal 
don daonra molta 
spriocanna sa CDP.

Port Lách 1,742 1929 1,929 Port Lách Acmhainn teoranta ar fáil, 
tá measúnú á dhéanamh ar 
thoilleadh roghanna chun 
feabhas a chur ar trí phróiseas 
Measúnaithe Iomlán Roghanna 
an Phlean Náisiúnta Acmhainní 
Uisce, atá le críochnú i R3 2021.

Port Lách 
WWTP

Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn ar 
fáil chun freastal 
don daonra molta 
spriocanna sa CDP. 
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Tábla 6.1 Measúnú Acmhainne Uisce agus Fuíolluisce - Lonnaíochtaí i gContae Phort Láirge
(Foinse: Uisce Éireann Aibreán 2022)
NB: Tá measúnuithe cumais faoi réir athraithe - tá spriocanna daonra faoi réir athraithe.

Socrú
CSO 
daonra 
2016

CDP 2022-
2028 Sprioc 
daonra go 
dtí 2028:

Uaillmhianta 
daonra ath-
bhreithnithe 

Crios 
Acmhainní 
Uisce (WRZ):

Foinse Uisce/cumas cóireála a 
nuashonrú:

WWTP:
Nuashonrú 
acmhainne cóireála 
fuíolluisce:

Lios Mór 1,374 1521 1,521 LCB Lios 
Mór

Faoi láthair tá sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn ar fáil chun 
freastal don daonra molta 
spriocanna sa CDP. 

Lios Mór 
WWTP

Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn ar 
fáil chun freastal 
don daonra molta 
spriocanna sa CDP.

Ceapach 
Choinn

699     LCB 
Ceapach 
Choinn

Faoi láthair tá sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna anaithnid.

Ceapach 
Choinn WWTP

Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn 
ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna 
anaithnid.

Kilmactho-
mas

834     Kilmactho-
mas

Cumas teoranta ar fáil. Kilmacthomas 
WWTP

Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn 
ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna 
anaithnid. 

Tallow 946     Tallow Cumas teoranta ar fáil. Tallow WWTP Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn 
ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna 
anaithnid. 

An Pasáiste 
Thoir & An 
Chrócaigh

827     Réigiún 
Oirthear 
Phort Láirge

Faoi láthair tá sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna anaithnid. 

An Pasáiste 
Thoir & An 
Chrócaigh 
WWTP

Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn 
ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna 
anaithnid. 

Baile na 
nGall/An 
Rinn (incl 
Sean Phobal) 
An Deise

499   583 Dún 
Gharbhán 

Faoi láthair tá sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna anaithnid. 

Baile na nGall  
WWTP

Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn 
ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna 
anaithnid. 

An 
Sráidbhaile

438     An 
Sráidbhaile

Faoi láthair tá sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna anaithnid. 

An Sráidbhaile 
WWTP

Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn 
ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna 
anaithnid. 

Aird Mhór 434     Aird Mhór 
Monea

Cumas teoranta ar fáil, agus 
measúnú breise leanúnach. 

Aird Mhór 
WWTP

Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn 
ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna 
anaithnid. 

Pointe na 
Síge 

318     Réigiún 
Oirthear 
Phort Láirge

Faoi láthair tá sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna anaithnid. 

Pointe na Síge  
WWTP

Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn 
ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna 
anaithnid. 



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028178

Tábla 6.1 Measúnú Acmhainne Uisce agus Fuíolluisce - Lonnaíochtaí i gContae Phort Láirge
(Foinse: Uisce Éireann Aibreán 2022)
NB: Tá measúnuithe cumais faoi réir athraithe - tá spriocanna daonra faoi réir athraithe. 

Socrú
CSO 
daonra 
2016

CDP 2022-
2028 Sprioc 
daonra go 
dtí 2028:

Uaillmhianta 
daonra ath-
bhreithnithe 

Crios 
Acmhainní 
Uisce (WRZ):

Foinse Uisce/cumas cóireála a 
nuashonrú:

WWTP:
Nuashonrú 
acmhainne cóireála 
fuíolluisce:

Aglish 333     Aglish/ 
Curraheen

Faoi láthair tá sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna anaithnid. 

Aglish WWTP Faoi láthair tá 
sé beartaithe go 
bhfuil acmhainn 
ann ar fáil, ach 
daonra spriocanna 
anaithnid. 

Baile an 
Bhailínigh

276     Baile an 
Bhailínigh

Samhlaítear faoi láthair go 
bhfuil acmhainn ar fáil, ach ní 
fios spriocanna daonra.

Baile an 
Bhailínigh 
WWTP

Samhlaítear faoi 
láthair go bhfuil 
acmhainn ar fáil, ach 
ní fios spriocanna 
daonra. 

Cill Mhiodáin 259     An Baile 
Dubh/Cill 
Mhiodáin

Samhlaítear faoi láthair go 
bhfuil acmhainn ar fáil, ach ní 
fios spriocanna daonra.

An Baile Dubh 
Íochtarach 
WWTP

Samhlaítear faoi 
láthair go bhfuil 
acmhainn ar fáil, ach 
ní fios spriocanna 
daonra. 

An Chill 271     Baile Uí 
Fhloinn

Samhlaítear faoi láthair go 
bhfuil acmhainn ar fáil, ach ní 
fios spriocanna daonra.

An Chill 
WWTP

Samhlaítear faoi 
láthair go bhfuil 
acmhainn ar fáil, ach 
ní fios spriocanna 
daonra. 

Léimbriain 192     Cill Rosanta Samhlaítear faoi láthair go 
bhfuil acmhainn ar fáil, ach ní 
fios spriocanna daonra.

Léimbriain 
WWTP

Small Towns and 
Villages Growth 
Programme has 
announced an 
investment in this 
WWTP; which will 
facilitate an upgrade 
to cater for the 
capacity as outlined 
in the CDP ambitions 
within the lifetime of 
the plan.

Dún Aill 216     Dún Aill /
Ballyna-
geera

Níl aon acmhainn ar fáil, tá 
measúnú á dhéanamh ar 
thoilleadh roghanna chun 
feabhas a chur ar trí phróiseas 
Measúnaithe Iomlán Roghanna 
an Phlean Náisiúnta Acmhainní 
Uisce, atá le críochnú i R3 2021. 

Dún Aill 
WWTP

Samhlaítear faoi 
láthair go bhfuil 
acmhainn ar fáil, ach 
ní fios spriocanna 
daonra.

Clais Mór 252     Baile Mhic 
Cairbre /
Cnoc an 
Lisín

Samhlaítear faoi láthair go 
bhfuil acmhainn ar fáil, ach ní 
fios spriocanna daonra.

Clais Mór 
WWTP

Samhlaítear faoi 
láthair go bhfuil 
acmhainn ar fáil, ach 
ní fios spriocanna 
daonra. 

Baile Mhic 
Cairbre

138     Bally-
macarbry/ 
Knockalish-
een

Acmhainn an-Belview 
WWTPteoranta ar fáil, tá 
measúnú á dhéanamh ar 
thoilleadh roghanna chun 
feabhas a chur ar trí phróiseas 
Measúnaithe Iomlán Roghanna 
an Phlean Náisiúnta Acmhainní 
Uisce, atá le críochnú i R3 2021.

Baile Mhic 
Cairbre WWTP

Samhlaítear faoi 
láthair go bhfuil 
acmhainn ar fáil, ach 
ní fios spriocanna 
daonra.
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6.3 Bainistíocht Stoirm agus Uisce Dromchla
Tá gá le háiseanna dóthanacha draenáil agus coinneála uisce stoirme chun freastal ar rith chun srutha uisce 
dromchla ó fhorbairtí atá ann cheana agus atá beartaithe. Is conairí agus gnáthóga tábhachtacha bonneagair 
ghlais iad aibhneacha, sruthanna agus díoga ina bhfuil sruthchúrsaí, ag soláthar seirbhísí éiceachórais 
ilfheidhmeacha amhail draenáil talún, taitneamhacht áineasa, agus dorchlaí aer glan/fionnuar agus 
fiadhúlra.

San am a chuaigh thart, ba ghnách leis an mbainistíocht uisce dromchla díriú ar idirghabháil le húsáid 
modhanna mar phíobáil, lintéar agus suiteáil umar tanúcháin faoi thalamh. De réir a chéile, ní mór dúinn 
glacadh le bainistíocht uisce mar dheis, seachas mar dhúshlán. Soláthraíonn draenáil inbhuanaithe a 
sheachadtar go rathúil tairbhí do phobail agus don tsochaí i gcoitinne laistigh de chomhthéacs oiriúnú 
d’athrú aeráide, forbairt agus feabhas a chur ar ár dtimpeallacht nádúrtha, agus uisce stoirme a bhaint as 
séarach comhcheangailte i gcásanna áirithe, agus ar an gcaoi sin feabhas a chur ar acmhainn na gcóras sin.

Soláthraíonn an Plean Forbartha deis chun teacht ar réitigh nuálacha ar riachtanais bhonneagair, go háirithe 
uisce dromchla agus uisce bréan, áit ar féidir bithéagsúlacht fheabhsaithe3 agus bonneagar glas chomh 
maith le luach taitneamhachta a chur le lonnaíochtaí, e.g. Bogaigh Tógtha Comhtháite Dhún Aill agus Siúlóid 
Ghleann Áine. Éileoidh an Chomhairle go gcloítear le treoir dea-chleachtais maidir le bailiú, athúsáid, cóireáil 
agus diúscairt uiscí dromchla do gach togra forbartha amach anseo. Tairgeann úsáid SuDS4 réiteach ar 
bhainistiú báistí agus uisce dromchla agus tá sé infheidhme i gcásanna uirbeacha agus tuaithe araon agus 
beidh sé lárnach d’aon soláthar bonneagair agus Straitéisí Bonneagair Ghlais de chuid na Comhairle.

I gcás forbairtí nua, éileoidh an Chomhairle go n-ionchorpróidh gach forbairt 'Córais Inbhuanaithe Uirbeach 
Draenála' (SuDS) mar chuid de na moltaí forbartha. Ba chóir go mbeadh sé mar aidhm ag na córais aithris a 
dhéanamh ar dhraenáil nádúrtha láithreáin chun an éifeacht a bheadh ag forbairt ar thuilte agus ar thruailliú 
na n-uiscebhealaí atá ann cheana a íoslaghdú. I gcásanna eisceachtúla áirithe, agus de rogha an Údaráis 
Phleanála, nuair a léirítear nach bhfuil cur chuige córais SuDS indéanta, féadfar faomhadh a thabhairt 
do shuiteáil umar tanúcháin faoi thalamh nó píopaí méadaithe, i gcomhar le bearta/feistí eile chun an 
caighdeán uisce riachtanach a bhaint amach. Ní bhreithneofar bearta malartacha den sórt sin ach mar rogha 
dheireanach.

3 Le treoir a fháil maidir le luach éiceolaíoch SuDS a uasmhéadú féach Linnte, linnte agus lochán (Biggs, et al 2000)

4 I measc na gcomhpháirteanna SuDS tá: Díonta glasa; Soakaways; buaint uisce báistí; Pábháil tréscaoilteach; Córais mhodúlacha geocheallach; 
Cainéil agus rilí; Bithchoinneáil; Trinsí insíothlaithe; Gairdíní báistí; Stiallacha scagaire; Scag draenacha; Sléibhte; Umar trinse; báisíní coinneála; Bogaigh 
agus locháin choinneála.
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6.4 Fuinneamh
Is iomaí cineál fuinnimh a thagann ó bhreoslaí iontaise agus ó fhoinsí in-athnuaite. Tá an ESB (TAO & 
DSO) agus EirGrid (TSO) freagrach as an gcóras dáileacháin agus tarchurtha leictreachais. Beidh feidhmiú 
céimneach an bhonneagair leictrigh ar nós uasghráduithe ar ghréasáin tarchurtha agus dáileacháin, 
méadú ar thoilleadh leictreachais chun freastal ar éileamh méadaithe ar leictreachas, agus do sholáthar 
agus slándáil fuinnimh, ríthábhachtach d’fhás agus d’fhorbairt leanúnach Phort Láirge.

Tá na tionscadail seo a leanas aitheanta ag EirGrid atá faoi réir uasghrádú le linn shaolré an Phlean Forbartha seo:

• CPO753: Stáisiún 11 0kV Phort Láirge - Uasghrádaigh Bá 11 0kV (ar feitheamh).

• CPO779: Stáisiún 11 0kV Dhún Garbhán - Cumann oibreacha Tarchuir.

• le suiteáil GIS 38kV nua CP1052: Stáisiún nua Chnoc na Móna 11 0kV - Nasc Feirme Gaoithe.

• An gá atá le huasghrádú beartaithe ar stáisiún 220/220kV (Corcaigh) Áth Fhada agus Cnoc Rátha - 
d’uireasa na dtionscadal seo, d’fhéadfadh ró-ualú ciorcaid i gceantar Phort Láirge teacht chun cinn.

Meastar go dtiocfaidh méadú idir 5-7% ar an éileamh ar leictreachas i bPort Láirge ar bhonn bliantúil. 
Suiteáil an dá idirnascaire bonneagair eangaí leictrigh i gcontaetha tadhlach (An tOileán Mór, Co. Loch 
Garman, agus Baile Choitín agus Cnoc Rátha, Co. Chorcaí faoi seach) trí Greenlink (cábla fomhuirí Éire - An 
Bhreatain Bheag) agus an t-idirnascaire Celtic ln (Ireland-An Fhrainc fo -sea cable), cuireann slándáil an 
tsoláthair fuinnimh leictrigh.

Áirítear le fás agus forbairt Phort Láirge an gá atá le dul chun cinn straitéiseach agus forásach a dhéanamh 
i dtreo freastal ar leictriú an iompair (m.sh. rolladh amach an bhonneagair luchtaithe EV agus cealla 
hidrigine/breosla etc.), agus díchúpláil na n-earnálacha teasa agus cumhachta, mar chuid dár n-iarrachtaí 
ár gcóras cumhachta a dhícharbónú, agus ag an am céanna a chinntiú gur féidir giniúint leictreachais in-
athnuaite (a sholáthraíonn an ghaoth agus an ghrian go príomha) agus 'cumhacht inseolta' a chothromú 
nó a 'tacú le' trí ghnáthghiniúint fuinnimh nó trí stóráil fuinnimh. Mar sin, beidh gá le comhtháthú agus 
cur i bhfeidhm tionscadal a chuireann raon níos leithne d’fhoinsí fuinnimh in-athnuaite ar fáil le díriú ar 
fhuinneamh in-athnuaite, amhail fuinneamh gaoithe amach ón gcósta agus ar an gcladach/inathnuaite, 
hidreafhuinneamh, tonnta, bithghás (i.e. díleá anaeróbach) agus teas.

Tacaíonn an Chomhairle leis an aistriú beartais náisiúnta go réitigh fuinnimh ísealcharbóin do thodhchaí 
níos glaise, chomh maith leis an ngá atá le bonneagar giniúna leictreachais agus dáileacháin a fheabhsú lena 
chinntiú go gcomhlíontar éilimh fuinnimh reatha agus amach anseo. Beidh ról le himirt ag córais fuinnimh 
chliste agus tiontú na timpeallachta tógtha ina gineadóir agus ina tomhaltóir fuinnimh araon.
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6.5 Téamh
Aithníonn an chomhairle freisin an gá atá leis an aistriú ó fhoirmeacha teasa breosla iontaise go foinsí 
fuinnimh in-athnuaite teasa ó theicneolaíocht caidéil teasa, coirí bithmhaise agus foinsí eile teasa in-
athnuaite. Bainfear leas breise as feabhas a chur ar cháilíocht an aeir as córais téimh breosla iontaise a 
bhaint.

Cuirfidh Port Láirge go mór le spriocanna náisiúnta 2030 a bhaint amach, áit a n-uasghrádófar 500,000 
teach reatha go Rátáil Fuinnimh Foirgnimh B2 (BER), laghdóidh sé seo éileamh teasa agus an baol go 
dtarlóidh bochtaineacht breosla. Ina theannta sin, le cur i bhfeidhm áitiúil na sprice náisiúnta de 400,000 
caidéal teasa a shuiteáil faoi 2030 soláthrófar roghanna díreacha eile seachas córais téimh breosla iontaise 
agus rannchuideoidh sé le forbairt an Gheilleagair Ghlais.

D’fhéadfaí tuilleadh forbartha a dhéanamh ar shuiteáil téamh ceantair, go háirithe, i gceantair lasmuigh 
den ghréasán gáis nádúrtha agus eastáit thionsclaíocha, áit a bhfuil éileamh mór ar fhuinneamh.

Agus maoirseacht ar an leibhéal náisiúnta á cur san áireamh maidir le sineirgí fuinnimh ar an leibhéal 
áitiúil agus tréithe a cheadaíonn dearadh córais fuinnimh ísealcharbóin optamach, is lú costas, tá ról 
Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge mar údarás áitiúil ríthábhachtach ó thaobh infheistíocht 
a chatalú ar leibhéal íseal. -teicneolaíochtaí téimh carbóin, agus a bhforbairt agus a gcur chun feidhme 
comhtháite.
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6.6 Fuinneamh in-athnuaite
Tá poitéinseal suntasach ann chun fuinneamh in-athnuaite a úsáid (gréine, bithmhais, díleá anaeróbach, 
hidreafhuinneamh, tonnta agus gaoth amach ón gcósta), lena n-áirítear trí mhicrighiniúint (a chuidíonn go 
hiondúil le héileamh ar fhuinneamh a ísliú), chun spriocanna laghdaithe astaíochtaí athrú aeráide a bhaint 
amach. Cuireann teicneolaíochtaí ísealcharbóin deiseanna eacnamaíocha ar fáil d’earnálacha éagsúla, 
agus tá forbairt na teicneolaíochta glas ag teacht chun cinn mar phríomhréimse nuálaíochta agus fáis.

Tugann Tábla 6.2 thíos léiriú ar an acmhainn giniúna fuinnimh in-athnuaite reatha (c. 215MW5) i bPort Láirge, 
mar atá sainaitheanta ag EirGrid, agus atá nasctha leis an ‘nód’ infheidhme maidir le giniúint dá leithéid.

Tábla 6.2 Acmhainn Ghiniúint Fuinnimh In-athnuaite Reatha, Beartas Ceangal Marthanach 1 (ECP1) EirGrid - 
Tuarascáil ar Shrianta do Limistéar K Gréine agus Gaoithe, Deireadh Fómhair. 2019

Nód Gineadóir Gréine 
(MW)

Gaoth 
(MW)

Teirmeach 
(MW)

Baile an Bhuitléaraigh Feirm Ghréine Chúil na bPog (Ph. 1) 4

Béal Locha, Port Lách (1 2

Ormond Orgánach
Ormond Orgánach AD

2
1

Dún Garb Baile Uí Chorráin (1) 5

Feirm Ghréine Chlais na nGainín 4

Feirm Ghréine Dhroim Ruaidh Thoir 15

Sionnach PV 4

Ráth na Sgile Ráth na Sgile Gréine 95

Teach na Coille Feirm Ghaoithe Chnoc na Móna 34

Teach na Coille (1) 20

Iomlán6 122 90 3

De bhreis ar na sonraí i dTábla 6.2, tá sé tábhachtach i dtéarmaí freastal ar éilimh fuinnimh sa todhchaí, 
ár slándáil fuinnimh a fheabhsú agus ár spriocanna laghdaithe astaíochtaí carbóin atá ag méadú i gcónaí, 
go gcuirfimid scóip agus tacaíocht ar fáil d’fhorbairtí nua laistigh den earnáil fuinnimh in-athnuaite 
i.e. gaoth, gréine, hidreafhuinneamh, aigéin agus bithfhuinneamh. Ina leith seo aithnítear i dTábla 6.3 
an candam fuinnimh in-athnuaite7 atá le forbairt go háitiúil lena chinntiú go ndéanaimid ár bpáirt i 
seachadadh spriocanna náisiúnta um fhuinneamh in-athnuaite agus laghdú astuithe carbóin de réir 
an Phlean Gníomhaíochta Aeráide 2021 chomh maith le spriocanna 2030, fuinneamh gaoithe nua. Tá 
léarscáil ullmhaithe a bhfuil sé beartaithe a chur san áireamh in Aguisín 2 nua leis an Straitéis Fuinnimh 
In-athnuaite (Aguisín 7 den Phlean Forbartha).

5  Go ginearálta, tá acmhainn suiteáilte de 60MW c. 183,960MWh de leictreachas in aghaidh na bliana. Ba leor é seo chun leictreachas a 
sholáthar do 43,800 teaghlach in aghaidh na bliana, bunaithe ar an meánteaghlach Éireannach a úsáideann 4.2MWh de leictreachas..
6  Ní chuimsíonn sé seo tionscadail cheadaithe neamhshuiteáilte, iarratais phleanála beo leis an gComhairle, ná Forbairt Bonneagair 
Straitéisigh (SID) leis an mBord Pleanála (ABP) -e.g. SID Pre-app PL93.301740 ar 733Ha: https://www.lyrenacarrigawindfarm.com/: 17 tuirbín (11 in W/
ford; gach ceann acu c. 5MW)
7  Maidir le sciar an Chontae de spriocanna fuinnimh in-athnuaite náisiúnta a bhaint amach agus aird ar an sprioc náisiúnta de 15.5GW agus 
chuige sin is iad na spriocanna fuinnimh gaoithe suas le 8 GW d’fhuinneamh gaoithe ar an gcladach agus ar a laghad 5 GW amach ón gcósta (foinse: 
Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, 2021 nó aon nuashonrú air)). Ba chóir do Chontae Phort Láirge iarracht a dhéanamh 2.64% den riachtanas 
fáis ar an gcladach a sheachadadh (Port Láirge comhdhéanta de 2.64% de thalamh Phoblacht na hÉireann), arb ionann é agus +211.20 MW.
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Tá na spriocanna atá leagtha amach i dTábla 6.2 bunaithe ar chumas Phort Láirge na hacmhainní fuinnimh 
in-athnuaite atá ar fáil a sheachadadh go háitiúil, chun ár rannchuidiú féideartha do riachtanais agus 
spriocanna fuinnimh an Stáit a bhaint amach, mar a chinntear ag an talamh atá ar fáil, poitéinseal giniúna 
fuinnimh agus sonrúcháin comhshaoil. Meastar go bhfuil an cur chuige seo ar aon dul leis an uaillmhian 
méadaithe a bhaineann leis na gníomhaíochtaí atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochta Aeráide 2021."

Tábla 6.3 Spriocanna Fuinnimh In-athnuaite 2030

Foinse Oibríocht 
(MW

Ceadaithe al 
Neamhfhorbartha 
(MW)

Sprioc 
2030 (MW)

Easnamh 
(MW) Nóta

Ar an gcladach 62.87 34.85 211.20 113.48 Nóta 1 

Gréine 0.00 220.70 345.70 125.00  

Eile, lena n-áirítear táirgeadh 
uathoibríoch gréine PV, CHP agus 
hidreafhuinneamh

4.68 0.00 76.40 71.72  

Iomlán 67.55 255.55 633.30 310.20 Nóta 2

Nóta 1: Sprioc Phlean Gníomhaíochta Aeráide 2021 de 8GW ar an gcladach do 2030 bunaithe ar mhais talún Phort 
Láirge de 2.64% de Phoblacht na hÉireann. Sonraítear sa Phlean Gníomhaíochta Aeráide 2021 go ndéanfar 13.2 
MW (5.57%) den sprioc seo do 2030 i bPort Láirge a sheachadadh trí thionscadail phobalbhunaithe áitiúla, faoi réir 
iomaíochta de réir mar is cuí. 

Nóta 2: Meastar gur íosspriocanna iad na spriocanna seo. 

Nóta 3: Tá cumas suntasach gaoithe amach ón gcósta ann a rachaidh i dtreo na spriocanna náisiúnta fuinnimh in-
athnuaite go dtí 2030 a bhaint amach.

Aithníonn an Chomhairle a thábhachtaí atá sé acmhainní fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt ar mhaithe 
le NZEB (Foirgnimh Neas-Fhuinneamh Nialais) agus an Creat Náisiúnta um Oiriúnú don Athrú Aeráide, 
Pleananna Gníomhaíochta Aeráide8 agus an tAcht um Ghníomhú ar son na hAeráide agus Ísealcharbóin 
(Leasú) a sheachadadh, agus é sin á chothromú ag an am céanna. i gcoinne an ghá le cáilíocht an 
chomhshaoil a chothabháil, agus nuair is féidir é a fheabhsú.

Cuimsíonn carbón corpraithe i bhfoirgnimh agus in infrastruchtúr cuid shuntasach dá lorg carbóin 
foriomlán. Ina theannta sin, agus ós rud é go gcuireann foirgnimh agus bonneagar thart ar 40 % 
d’astaíochtaí gás ceaptha teasa (GHG); tá sé ríthábhachtach go n-imríonn soláthar foirgneamh agus 
infrastruchtúr dá leithéid ról níos mó chun lorg carbóin na hearnála a laghdú.

8  Ceanglaíonn an Bille ar gach Údarás Áitiúil Pleananna Gníomhaíochta aonair ar son na hAeráide a ullmhú a chuimseoidh bearta maolaithe 
agus oiriúnaithe araon.
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6.7 TFC/Cumarsáid
Feabhsaíonn bonneagar fisiceach agus digiteach nascacht, ag cuidiú lenár gcathracha, ár mbailte agus 
ár réigiún fás a thiomáint, ag tacú lenár ngeilleagar agus lenár bhforbairt shóisialta. Tá teicneolaíochtaí 
digiteacha ag éirí níos ríthábhachtach in oibríochtaí laethúla gnólachtaí agus teaghlaigh agus maidir le 
feabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí poiblí ar fud ár gceantair thuaithe. Táthar ag súil go dtabharfaidh 
an Plean Náisiúnta Leathanbhanda aghaidh ar an easpa nascachta ardluais i gceantair thuaithe. Leanfaidh 
an Chomhairle ag tacú le agus ag éascú oibreoirí chun luas agus seirbhís a fheabhsú ar fud Phort Láirge de 
réir an bheartais náisiúnta.

6.8 Seirbhísí Dramhaíola/ Bonneagar
Tá an Geilleagar Ciorclach agus Beartas Bainistíochta Dramhaíola na hÉireann mar chuid den ordlathas 
dramhaíola a bunaíodh le Creat-Treoir Dramhaíola an AE, a bhfuil sé mar aidhm aici tosaíocht a thabhairt 
do chosc dramhaíola, agus athúsáid, athchúrsáil, aisghabháil agus diúscairt i líonadh talún ina dhiaidh sin. 
Léirítear é seo sa 'Plean Náisiúnta um Bainistiú Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach', a fhéachann lena 
chinntiú:

• Bonneagar cothrom agus inbhuanaithe a sheachadadh san earnáil dramhaíola.

• Bainistiú dramhaíola inbhuanaithe méadaithe tríd an méid dramhaíola a tháirgtear a laghdú, trí 
athúsáid dramhaíola a uasmhéadú trí athchúrsáil agus múiríniú agus trí dhramhaíl líonadh talún a 
íoslaghdú, ag teacht le bheith ina gheilleagar dramhaíola níos ciorclach ó thaobh acmhainní de.

• Cur i bhfeidhm Phlean Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach an CE: Plean Gníomhaíochta um 
Gheilleagar Ciorclach Nua d’Eoraip níos Glaine Níos Iomaíoch, agus Beartas Náisiúnta Dramhaíola na 
hÉireann 2020-2025 “Plean Gníomhaíochta Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach”, Plean Bainistíochta 
Dramhaíola Réigiún an Deiscirt 2015-2021 ( agus/nó aon Phlean ina dhiaidh sin), agus Bille nua um 
Bainistiú Dramhaíola (Geilleagar Ciorclach). 

Is creat é Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Deiscirt 2015 - 2021 chun dramhaíl a chosc agus a 
bhainistiú ar bhealach sábháilte agus inbhuanaithe, agus bhí baint ghníomhach ag Comhairle Cathrach 
agus Contae Phort Láirge le seachadadh cur chuige níos inbhuanaithe i leith bainistiú dramhaíola a éascú. 
Cathair agus Contae. Cuirfear an Plean Náisiúnta um Bainistíocht Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach 
(NWMPCE) atá le teacht, ar dócha go ndéanfar é i R1, 2022, in ionad Phlean Bainistíochta Dramhaíola 
Réigiún an Deiscirt 2015-2021 agus na bpleananna réigiúnacha bainistíochta dramhaíola don dá réigiún 
eile. Áireofar san NWMPCE an treoirdhoiciméad nua ‘Bonneagar Bainistíochta Dramhaíola - Treoir chun 
Saoráidí Bainistíochta Dramhaíola a Shuíomh’, a n-áireofar leis an raon feidhme critéir leathana maidir le 
láithreánú agus treoir saoráidí ar leith lena mbreithniú agus saoráid dramhaíola á lonnú.

Tá ról bunúsach ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge san aistriú ó gheilleagar líneach go 
geilleagar ciorclach trí phríomhbheartais i seirbhísí poiblí a théann i bhfeidhm ar fholláine na saoránach, 
ar fhás eacnamaíoch agus ar cháilíocht an chomhshaoil. Cothóidh an plean seo na naisc leis an aistriú ó 
mhúnla líneach go samhail chiorclach a choinneoidh acmhainní in úsáid chomh fada agus is féidir.

Déanann roinnt conraitheoirí príobháideacha sa Chathair agus sa Chontae bailiú bruscair. Tá áiseanna 
athchúrsála lonnaithe ag Ionaid Áiseanna Cathartha i gCill Barra (Cathair Phort Láirge) agus i mBaile na 
Muc, Dún Garbhán. Tá Ionad Conláiste Cathartha a ritear go príobháideach suite freisin ag Six Cross 
Roads, Cathair Phort Láirge, agus tá roinnt Banc Beir Leat suite ar fud na Cathrach agus an Chontae. 
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6.9 Cuspóirí Beartais Fóntais, Fuinnimh & Cumarsáide

Cuspóirí Beartais Fóntais, Fuinnimh & Cumarsáide

UTL 01 Réimsí Nua Forbartha agus Forbartha Straitéisí
Cinntiú go mbíonn forbairt nua ar fud lonnaíochtaí uirbeacha agus tuaithe Phort Láirge treoraithe 
ag an mbonneagar ar bhealach a:
 - Tacaíonn sé le pobail agus le fás agus forbairt eacnamaíoch, 
 - Feabhsaítear cáilíocht an chomhshaoil, 
 - Comhlíonann sé an cur chuige sraitheach maidir le criosú úsáide talún atá mar bhonn taca ag 

an bPlean Forbartha. 
 - Spreagann agus soláthraíonn deiseanna chun modhanna inbhuanaithe taistil a fheabhsú agus 

a chur i bhfeidhm.
 - Comhtháthaíonn sé réitigh atá bunaithe ar nádúr agus breithnithe maidir le hathrú aeráide 

i ndearadh, i bpleanáil agus i gcur i bhfeidhm soláthar bonneagair/oibreacha agus tograí 
forbartha.

 - Ionchorpraíonn sé bonneagar glas chun soláthar a dhéanamh do fhritháireamh carbóin agus 
do linnte carbóin agus buntáistí comhshaoil níos leithne, lena n-áirítear scáth a sholáthar chun 
strus teasa a mhaolú, tacú le bithéagsúlacht uirbeach, coinneáil uisce agus maolú tuilte.

 - Cothaíonn agus comhtháthaíonn sé éifeachtúlacht fuinnimh agus teicneolaíochtaí agus réitigh 
ísealcharbóin; agus,

 - Cinntíonn sé dlús teasa dóthanach (m.sh. fás dlúth) agus éagsúlacht ualaí teasa nasctha 
(ospidéal uibheacha, ionad fóillíochta, miondíol mór, táirgeadh leictreachais, tionscal) chun 
soláthar eacnamaíoch, inmharthanacht agus comhtháthú/cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí téimh 
ísealcharbóin a éascú i dtograí forbartha.

UTL 02 Seirbhísí Uisce 
Tacaíocht agus oibriú i gcomhar le hUisce Éireann, chun seachadadh agus soláthar tráthúil, leathnú 
agus uasghrádú bonneagair seirbhísí uisce atá ann cheana agus atá nua agus ardcháilíochta, 
athléimneach ó thaobh aeráide de, a chinntiú, chun fás agus forbairt inbhuanaithe ár gCathair 
a éascú. Contae, de réir cur chuige seirbhísí éiceachórais agus bainistíochta dobharcheantair 
chomhtháite, agus Straitéisí Croílár agus Lonnaíochta an Phlean Forbartha.

UTL 03 Na Rialacháin um Sholáthar Uisce & Uisce Óil 
Comhoibreoimid le hUisce Éireann chun rannchuidiú le comhlíonadh Rialacháin an Aontais 
Eorpaigh (Uisce Óil) Rialacháin Uisce Óil 2014 (arna leasú) agus comhlíonadh soláthairtí uisce leis na 
paraiméadair a shainaithnítear sna Rialacháin seo.
Ní mór do gach forbairt nua freastal go sásúil trí phríomhlíonra uisce, nó trí sholáthar uisce 
príobháideach. Is é an rogha tosaíochta i gcónaí réiteach soláthair uisce poiblí agus draenála. Beidh 
sé de fhreagracht ar an bhforbróir a léiriú gur leor aon soláthar nua chun freastal ar an bhforbairt a 
bheartaítear agus gur le haghaidh úsáid tí; tá sé sábháilte é a ól mar uisce óil. Caithfidh astógálacha 
screamhuisce cloí le polasaithe agus treoirlínte an EPA.

UTL 04 Tuarascáil Uisce Óil do Sholáthairtí Uisce Poiblí
I gcomhar le hUisce Éireann, beidh aird againn ar fhoilseachán EPA 2020 "Tuarascáil Uisce Óil do 
Sholáthairtí Uisce Poiblí 2019" (agus aon nuashonrú ina dhiaidh sin) maidir le bunú agus cothabháil 
foinsí uisce sa ChontaeI gcomhar le hUisce Éireann, beidh orainn. maidir le foilseachán an EPA 2020 
"Tuarascáil Uisce Óil do Sholáthairtí Uisce Poiblí 2019" (agus aon nuashonrú ina dhiaidh sin) maidir 
le bunú agus cothabháil foinsí uisce sa Chontae.

UTL 05 Liosta Gníomhaíochtaí Feabhais an EPA
I gcomhar le hUisce Éireann, tabhairt faoi mholtaí a rinne an EPA ag eascairt as aon teip caighdeáin 
uisce óil a chomhlíonadh agus aon liostú ar Liosta Gníomhaíochta Feabhais an EPA.
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UTL 06 Rialacháin um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh 
Comhoibreoimid le hUisce Éireann chun cuidiú le comhlíonadh na bhforálacha ábhartha de 
na Rialacháin um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh 2001 agus 2004 agus na Rialacháin um Scaradh 
Fuíolluisce (Údarú) 2007 arna leasú.
Is é rogha na Comhairle go nascfadh gach forbairt nua le háiseanna cóireála fuíolluisce poiblí gan 
aon ghá le huasghrádú ar na háiseanna, agus go gcuireann an forbróir naisc líonra fuíolluisce ar 
fáil. Ní cheadófar forbairt ach amháin i gcásanna ina bhfuil toilleadh dóthanach chun fuíolluisce 
a bhailiú, a chóireáil agus a dhiúscairt go cuí (de réir na Creat-treorach Uisce agus an Phlean 
Bainistíochta Abhantraí).
Áiritheoidh gach forbairt nua é sin: 
• Soláthraítear córas draenála uisce bréan agus uisce dromchla ar leith - tá cosc ar scaoileadh 

uisce dromchla breise chuig comhshéaraigh (uisce bréan agus uisce dromchla) atá ann 
cheana féin chun cumas na gcóras bailithe seo d’uisce bréan a uasmhéadú. 

• Nuair a cheadaítear é, déantar ionaid phríobháideacha cóireála fuíolluisce a fheidhmiú de 
réir: 

 - 2021 Cód Cleachtais do Chórais Chóireála Fuíolluisce Tí an EPA, de réir mar a leasófar.
 - Lámhleabhair Chóireála Fuíolluisce an GCC - Córais Chóireála do Phobail Bheaga, 

do Ghnóthais, d’Ionaid Fóillíochta agus d’Óstáin (1999) agus Treoir an EPA ar Údarú 
Doirteadh Uisce go Screamhuisce (GCC 2011), de réir mar a leasófar. 

Nuair a léirítear go bhfuil nasc le bonneagar draenála poiblí neamh-infheidhmithe, agus/nó nach 
bhfuil sé ar fáil, d’fhéadfadh go mbeadh gá le bonneagar eile arna sholáthar ag an bhforbróir, 
arna fhorbairt i gcomhar leis an Údarás Áitiúil nó ar bhealach eile, má léirítear go sásúil go bhfuil 
fáil réidh le salachar. is féidir uisce a bhaint amach gan tionchar diúltach ar shláinte phoiblí, ar 
thaitneamhacht nó ar an gcomhshaol. Ba cheart go gcomhlíonfadh dearadh mionsonraithe aon 
fhorbróra mhalartach dá leithéid infrastruchtúr a sholáthair seirbhís d’fhorbairt nua laistigh dár 
lonnaíochtaí riachtanais theicniúla Uisce Éireann agus féadfar é a mheas san ord tosaíochta seo a 
leanas:
I. I gcás ina sáraíonn an fhorbairt a bheartaítear acmhainn an ghléasra cóireála atá ann cheana, 

déanfaidh an forbróir soláthar d’uasghrádú an ghléasra cóireála agus nasc leis an ngréasán 
poiblí. B’fhéidir gur fearr é seo a bhaint amach i lonnaíochtaí mar Léim Uí Bhriain áit ar féidir 
an ICW atá ann cheana a leathnú mar réiteach deartha ar theicneolaíocht íseal/riosca íseal. 
(Nóta ó Tábla 6 togra Uisce Éireann chun an WWTP a uasghrádú i Léim an Bhriain mar chuid 
den STVGP). 

II. I gcás nach bhfuil aon chóras cóireála poiblí ann cheana (deimhnithe nó eile), beidh an 
forbróir freagrach as ICW nua a fhorbairt - b'fhearr lasmuigh de theorainn na lonnaíochta 
faoi seach. Is éard a bheidh i gceist le soláthar den sórt sin ná líonra nua a leagan síos. 

III. Sa chás nach bhfuil áiseanna cóireála fuíolluisce poiblí ann, nó mura bhfuil siad 
leordhóthanach, féadfar tacú le láithreáin seirbhísithe. I gcásanna den sórt sin, beidh gá le 
forbairtí láithreáin seirbhísithe ar cheapacha 0.20 heicteár (½ acra) le córais chóireála aonair 
mar bheart sealadach, go dtí go mbeidh áiseanna fuíolluisce ar fáil. Ba cheart na suíomhanna 
seirbhísithe a dhearadh chun cead a thabhairt do gach ceann de na ceapacha 0.20 heicteár a 
fhoroinnt ina dhá shuíomh 0.10 heicteár a luaithe a bheidh seirbhísí leordhóthanacha ar fáil. 
Is féidir an talamh iarmharach a fhorbairt ansin le haghaidh suíomhanna seirbhísithe breise 
amach anseo. Is faoin úinéir tí aonair atá riosca agus cothabháil. Nóta: Mar atá in Alt 5.3 de 
na Dréacht-Treoirlínte um Sheirbhísí Uisce d’Údaráis Phleanála, ‘Níor cheart go mbreathnódh 
údaráis phleanála ar réitigh mhalartacha ar nós toibreacha príobháideacha nó ionaid 
chóireála fuíolluisce de ghnáth.

Féadfar cead pleanála a dheonú ar an gcoinníoll go bhféadfar infrastruchtúr draenála 
príobháideach a úsáid go sealadach, leis an gceanglas nascadh le bonneagar draenála poiblí nuair 
a bheidh sé ar fáil.
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UTL 07 Caomhnú Uisce
A éileamh go n-ionchorpróidh forbairtí bearta um bainistiú éilimh agus caomhnaithe uisce amhail 
buaint uisce báistí agus úsáid uisce liath, i measc na n-úsáideoirí go léir, chun cur amú an tsoláthair 
uisce a laghdú, agus mar roghanna inmharthana eile ar chaolú, agus chun tacú le hUisce Éireann 
bearta caomhnaithe uisce a chur i bhfeidhm. mar laghdú sceite agus feabhsuithe gréasáin.

UTL 08 Cosaint Acmhainní Uisce
Oibriú le hUisce Éireann i dtreo comhsprioc maidir lenár bhfoinsí uisce óil a chosaint. Bainfear é seo 
amach trí:
• Tacú le hullmhú agus le cur i bhfeidhm Pleananna Cosanta Uisce Óil ag Uisce Éireann, chun 

foinsí soláthair uisce poiblí a chosaint, de réir cheanglais na Creat-Treorach Uisce.
• Ag féachaint d’fhoilseachán an EPA 2019 ‘Tuarascáil Uisce Óil do Sholáthairtí Uisce Poiblí 2018’ 

(agus aon nuashonrú ina dhiaidh sin) maidir le bunú agus cothabháil foinsí uisce sa Chontae i 
gcomhar le hUisce Éireann.

• Acmhainní screamhuisce agus uisce dromchla a chosaint lena n-áirítear tionchair an athraithe 
aeráide, tionchair charnacha umair mhúnlaigh agus córais cóireála fuíolluisce a chur san 
áireamh, agus oibriú le Uisce Éireann agus tacú leo chun Pleananna Sábháilteachta Uisce 
a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun foinsí uisce poiblí a chosaint. soláthar agus an 
dobharcheantar a chuireann leis.

UTL 09 Bainistíocht Stoirm agus Uisce Dromchla
A éileamh go n-úsáidfear Réitigh Dúlra agus Córais Draenála Inbhuanaithe chun méid an dromchla 
crua agus na pábhála a íoslaghdú agus a theorannú agus a éileamh go n-ionchorprófar bearta SuDS 
i ngach forbairt nua (lena n-áirítear bóithre agus oibreacha fearainn phoiblí agus síntí ar fhorbairtí 
atá ann cheana féin).
Ní mór déileáil le draenáil uisce dromchla ar bhealach inbhuanaithe, ar bhealaí a chuireann a luach 
bithéagsúlachta chun cinn, agus ar bhealaí a sheachnaíonn truailliú agus tuilte, trí úsáid a bhaint 
as SuDS comhtháite (lena n-áirítear bogaigh chomhtháite tógtha), nuair is cuí. Áirítear leis seo rith 
chun srutha ó mhórshuíomhanna tógála.
Beidh measúnú SuDS ag gabháil le tograí forbartha, lena n-áireofar sonraí ar chainníocht agus ar 
cháilíocht rith chun srutha agus ar an tionchar ar ghnáthóg agus ar cháilíocht uisce agus léireoidh 
sé conas a ghabhtar rith chun srutha chomh gar agus is féidir don fhoinse le scaoileadh mall chuig 
an gcóras draenála agus sruthchúrsa ina dhiaidh sin. , chomh maith le bearta cuí a ionchorprú chun 
dobharlaigh atá ann cheana a chosaint agus chun ábhair thruailleáin a bhaint. Ba chóir go mbeadh 
mionsonraí an mheasúnaithe ar comhréir le scála na forbartha atá beartaithe.
Ba cheart bainistíocht uisce stoirme/dromchla agus dearadh rith chun srutha a dhéanamh de réir 
chaighdeáin na gCóras Draenála Uirbeach Inbhuanaithe (SuDS):
• 'Lámhleabhar SuDS" (CIRIA, 2015), "Draenáil Inbhuanaithe: Treoir Dearaidh agus 

Meastóireachta" (Mccloy Consulting & Robert Bray Associates). 
• " Treoirlínte Teicniúla Beartas Bainistíochta Uisce Stoirme Bhardas Bhaile Átha Cliath ". 
• " Cód Cleachtais Réigiúnach Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath maidir le hOibreacha Draenála" a 

ionchorpraíonn "Staidéar Straitéiseach Draenála Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, Imleabhar 2, 
Forbairt Nua" nó aon nuashonruithe amach anseo; agus

• Cosnófar acmhainn agus éifeachtúlacht na gcóras draenála gréasáin straitéiseach bóithre i 
gContae Phort Láirge chun críocha draenála bóithre náisiúnta.

• Réitigh Dúlra do Bhainistiú Uisce Báistí agus Rith Uisce Dromchla i gCeantair Uirbeacha: 
Doiciméad Treorach Eatramhach Dea-Chleachtais um Dhearadh Uirbeach Íogair Uisce 2022 
(DHLG&H) agus nuashonruithe ar an gcéanna.

I ngach cás is fearr Réitigh Bunaithe ar an Dúlra a úsáid ná réitigh a ndearnadh innealtóireacht 
orthu.
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UTL 10 Tuile/ SFRA

Chun an baol go mbeidh tionchar ag tuilte féideartha amach anseo ar fhorbairt nua a laghdú: 

• Forbairt a sheachaint i gceantair atá i mbaol díluchtaithe,

• Nuair is féidir, cúiseanna tuilte a laghdú chuig agus ó fhorbairt reatha agus amach anseo,

• Cur i bhfeidhm SuDS a mhéadú amhail pábháil tréscaoilteach, linnte bithchoinneála/insíothlaithe, 
claiseanna agus Bearta Coinneála Uisce Nádúrtha, agus sainaithint na limistéar atá ann cheana féin a 
d’fhéadfadh a bheith oiriúnach do stóráil sealadach/thar maoil uisce le linn stoirmeacha troma.,

• Nuair nach féidir forbairt ar thuilemhánna a sheachaint, cur chuige seicheamhach a ghlacadh maidir le 
bainistiú riosca tuilte bunaithe ar an mbaol a sheachaint, a laghdú agus a oiriúnú; agus,

• A chinntiú go mbeidh gach togra forbartha a thagann faoi Chriosanna Tuile A nó Arbh fhéidir ag teacht 
leis an "Córas Pleanála agus Bainistiú Riosca Tuilte -Treoirlínte d'Údaráis Phleanála 2009", "An tAcht 
um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin" (2021), agus aon leasú air, agus 
“Measúnú Straitéiseach Riosca Tuilte Phort Láirge” (2021) mar atá in Aguisín 13.

• Chun tacú le Plean Limistéir Áitiúil a dhéanamh do lárionaid uirbeacha níos mó, ullmhóimid pleananna 
bainistíochta uisce dromchla nuair a bhíonn dóthain sonraí ann chun tacú lena n-ullmhú. Sa chás go 
bhfuil easpa sonraí, déanfaimid anailís ar bhearnaí athbhreithnithe sonraí agus ullmhóimid pleananna 
bainistíochta uisce dromchla coincheapúla mar chéim tosaigh.

• Tacóimid le forbairt scéimeanna nua faoisimh tuilte ag Oifig na nOibreacha Poiblí, go háirithe iad sin san 
Eaglais, sa Bhaile Dubh agus i nDún Garbhán agus sa Cheantar Máguaird agus ag an am céanna cosaint 
a thabhairt d’infheistíocht phoiblí i scéimeanna faoisimh tuilte mar atá sonraithe i gCuid 4.4.3 den SFRA 
(Aguisín 13).

UTL 11 Tuilemhánna

Cur le feabhsú agus/nó athchóiriú fheidhmeanna nádúrtha bainistithe riosca tuilte ar thuilemhánna faoi réir 
chomhlíonadh na reachtaíochta comhshaoil agus infhaighteacht acmhainní, agus a chinntiú go scrúdaítear 
gach gníomhaíocht bainistíochta riosca tuilte chun gníomhartha a chinneadh atá riachtanach chun leabú agus 
soláthar éifeachtach a dhéanamh. oiriúnú don athrú aeráide mar atá leagtha amach i bPlean Oiriúnaithe 
Earnála OOP don Athrú Aeráide Bainistiú Riosca Tuile is infheidhme ag an am.

UTL 12 Straitéis Fuinnimh/ Máistirphlean

Tabhairt faoi athbhreithniú/nuashonrú ar Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Phort Láirge le linn shaolré an 
Phlean Forbartha seo, chun cabhrú le cosáin atá bunaithe ar fhianaise, réadúil agus costáilte a chruthú do 
Phort Láirge chun a aistriú díreach chuig spriocanna laghdaithe astuithe carbóin go dtí 2030 agus 2050 a 
bhaint amach.

Chomh maith le nuashonrú a chuimsiú ar chomhthéacs agus ar theicneolaíochtaí reatha an fhuinnimh 
in-athnuaite i bPort Láirge, cuimseoidh an t-athbhreithniú go príomha agus soláthróidh sé Straitéis/ 
Máistirphlean iomlán, comhtháite do Phort Láirge, a chuirfidh san áireamh (inter alia):

 - Measúnú mionsonraithe cuimsitheach ar fhuinneamh, ag ionchorprú Anailís ar Éileamh ar Fhuinneamh 
Spásúil agus ar Ghiniúint.

 - Mapáil teasa a shainaithníonn limistéir le haghaidh Criosanna Fuinnimh Straitéiseacha agus deiseanna 
Téamh Ceantair (nó teicneolaíochtaí téimh ísealcharbóin eile) chun tacú le haistriú cóir go fuinneamh 
glan agus geilleagar ciorclach.

 - Deiseanna agus tionscadail ar leith, gníomhaíochtaí agus spriocanna a bhaineann le héifeachtúlacht 
fuinnimh feabhsaithe a aithint.

 - Ceachtanna a foghlaimíodh ó 'saotharlann bheo' an Chrios Dícharbónaithe, agus an gá atá leis an 
gcoincheap seo a chur chun cinn ar fud Phort Láirge, ag teacht le polasaí aeráide atá ag teacht chun cinn 
agus ceanglais reachtaíochta.

 - Múnla fuinnimh áitiúil níos cliste a chruthú, a chumasóidh cur chuige níos cliste agus níos comhordaithe 
maidir le pleanáil agus freastal ar riachtanais áitiúla fuinnimh ar leith a nascfaidh le forbairtí ar scála 
réigiúnach agus náisiúnta.
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UTL 13 Fuinneamh in-athnuaite
Tá sé mar pholasaí ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge cultúr a bhaineann le glacadh le 
héifeachtúlacht fuinnimh/teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite agus caomhnú fuinnimh a chur chun cinn 
agus a éascú agus iarracht a dhéanamh spleáchas ar bhreoslaí iontaise a laghdú agus mar sin ag cur leis na 
tairbhí comhshaoil, sóisialta agus eacnamaíocha do Chathair agus do Chontae Phort Láirge. Ní mór a aithint 
freisin go mbeidh ról fós ag foinsí eile giniúna leictreachais amhail gás nádúrtha, go háirithe gás in-athnuaite 
agus dúchasach, san aistriú go geilleagar ísealcharbóin. Mar sin, d’fhéadfadh go mbeadh tacaíocht ó fhoinsí 
den sórt sin ag teastáil ó fhorbairtí fuinnimh in-athnuaite in amanna ina bhfuil éileamh ard ar fhuinneamh. 
Bainfear é seo amach trí: 
• Tacú le seachadadh fuinnimh in-athnuaite chun na spriocanna atá aitheanta i dTábla 6.3 den Phlean 

Forbartha a bhaint amach.
• Éascú agus spreagadh, nuair is cuí, le tograí maidir le giniúint fuinnimh in-athnuaite, tarchur agus 

dáileachán agus saoráidí bonneagair tacaíochta coimhdeacha lena n-áirítear an bonneagar riachtanach 
a theastaíonn chun forbairtí fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta a fhorbairt arna bhforbairt go 
hiomlán de réir Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Phort Láirge, an léarscáil sainithe fuinnimh gaoithe. 
(Aguisín 2 den RES), Measúnú ar Charachtar Tírdhreacha agus Muirdhreacha Phort Láirge a rinneadh 
chun eolas a thabhairt don Phlean Forbartha seo, agus do na Treoirlínte Náisiúnta um Fhuinneamh 
Gaoithe, nó aon nuashonrú/athbhreithniú ina dhiaidh sin orthu seo.

• Aithníonn agus tacaíonn an Chomhairle leis an ról is féidir leis an gContae a imirt in éascú an 
bhonneagair ar tír mór a theastaíonn chun forbairtí feirmeacha gaoithe amach ón gcósta a thógáil, a 
oibriú agus a chothabháil. Áirítear leis an mbonneagar sin, ach níl sé teoranta dóibh: saoráidí tógála, 
limistéir stórála agus leagain síos, limistéir cháblaí talún, ródú cáblaí ar an gcladach chuig fostáisiúin, 
bonneagar calafoirt agus cuain agus oibríochtaí cósta agus bunáiteanna cothabhála, chomh maith le 
húsáid, athúsáid nó athchumhachtú.bonneagar atá ann cheana nuair is cuí.

• Aithníonn an Léarscáil Ainmnithe Fuinnimh Gaoithe agus an Léarscáil Mheasúnaithe ar Charachtar 
Tírdhreacha agus Muirdhreacha limistéir shaintréithe tírdhreacha éagsúla agus íogaireachtaí tírdhreacha 
a bhaineann leo. Cuimsíonn na hainmniúcháin seo coincheap na maoláin idir limistéir íogaireachta a 
athraíonn ar fud na gcineálacha éagsúla carachtar tírdhreacha agus a láithreacha éagsúla. Ceadaíonn 
na maoláin seo d’athrú de réir a chéile idir íogaireachtaí codarsnacha tírdhreacha agus sonrúcháin 
ghaolmhara fuinnimh gaoithe le breithniú, de réir mar is gá, agus aon mholadh forbartha á chinneadh.

• Úsáid fuinnimh in-athnuaite, agus acmhainní ísealcharbóin a chur chun cinn agus a spreagadh, eadhon 
fótavoltach gréine, geoiteirmeach, caidéil teasa, téamh ceantair, teirmeach gréine, hidreafhuinneamh, 
cumhacht taoide, gaoth amach ón gcósta agus ar an gcladach, bithmhais chomh maith le micrea-
ghiniúint i measc gnó, talmhaíocht. , oideachas, sláinte, agus earnálacha eile.

• Rannpháirtíocht pobail, rannpháirtíocht agus cur i bhfeidhm/i dtionscadail fuinnimh in-athnuaite a chur 
chun cinn, a spreagadh, a chinntiú agus a éascú.

• Cur chun feidhme, lena n-áirítear i ngníomhaíochtaí na Comhairle féin agus i soláthar seirbhísí/
oibreacha, úsáid agus comhtháthú bonneagair agus teicneolaíochtaí ísealcharbóin, fuinnimh in-
athnuaite.

• Tacaíocht a thabhairt do roghanna cuí do, agus do sholáthar, teicneolaíochtaí agus áiseanna 
ísealcharbóin agus fuinnimh in-athnuaite, lena n-áirítear forbairt agus soláthar téamh ceantair (agus/nó 
teicneolaíochtaí téimh ísealcharbóin eile); díleá anaeróbach agus asbhaint fuinnimh agus acmhainní eile 
as sloda séarachais.

• Ullmhúchán agus cur i bhfeidhm Plean Gníomhaíochta Aeráide (lena n-áirítear bearta oiriúnaithe agus 
maolaithe) do Phort Láirge.

• Tacú i gcomhar le gníomhaireachtaí ábhartha eile, le tionscnaimh fuinnimh gaoithe, ar an gcladach agus 
amach ón gcósta, agus fuinneamh tonnta, agus naisc eangaí ar an gcladach agus atreisiú chun forbairt 
fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta a éascú nuair a thugtar fúthu ar bhealach atá inghlactha ó 
thaobh an chomhshaoil de.

Ag an gcéim deartha tosaigh ba chóir go ndéanfaí machnamh iomlán ar roghanna eile réasúnta agus ar 
shócmhainní bonneagair atá ann cheana féin. Chuige sin ba cheart go ndíreodh measúnuithe comhshaoil 
ar roghanna réasúnacha eile maidir le suíomh forbairtí nua fuinnimh, agus i gcás ina bhfuil sócmhainní 
bonneagair atá ann cheana féin amhail fostáisiúin, línte cumhachta agus bóithre laistigh de limistéir 
forbartha a bheartaítear, ba cheart sócmhainní den sórt sin a mheas le haghaidh úsáid inbhuanaithe ag an 
gComhairle. forbairt bheartaithe áit a bhfuil acmhainn ag na sócmhainní an fhorbairt nua a ionsú.

Beidh Plean Díchoimisiúnaithe agus Athchóirithe (TDD) ag teacht leis na Treoirlínte um Fhuinneamh Gaoithe 
2006 nó aon nuashonrú orthu ag gabháil le gach iarratas pleanála do Thionscadail Fuinnimh In-athnuaite 
ar nós feirmeacha gaoithe agus feirmeacha gréine. Áireofar ar na saincheisteanna a dtabharfar aghaidh 
orthu sonraí faoi bhearta athchóirithe molta, struchtúir agus trealamh os cionn na talún a bhaint, athchóiriú 
gnáthóg, tírdhreachtú agus/nó athshíolú bóithre etc.
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UTL 14 Forbairtí Fuinnimh & Sláinte Daonna
Ba cheart go léireodh tograí le haghaidh forbairt fuinnimh gur breithníodh sláinte an duine, lena 
n-áirítear iad siúd a bhaineann le hábhair Chonradh na Gaeilge: 
• Torann (lena n-áirítear comhsheasmhacht le Comhshaol 2018 de chuid na hEagraíochta 

Domhanda Sláinte. Ní mór do Threoirlínte Torainn d'fhorbairtí Réigiún na hEorpa cloí leis na 
Treoirlínte Forbartha Fuinnimh Gaoithe (2006), nó le haon nuashonrú/athbhreithniú ina dhiaidh 
sin orthu sin), 

• Caochadh Scáthanna (le haghaidh forbairtí tuirbíní gaoithe, lena n-áirítear Staidéar 
mionsonraithe ar Chaochadh Scáileáin),

• Coinníollacha Talún/Geolaíocht (lena n-áirítear measúnú riosca sciorrtha talún agus 
cobhsaíocht fána),

• Cáilíocht Aeir; agus,
• Cáilíocht Uisce.

UTL 15 Criosanna Dícharbónú
Chun an cur i bhfeidhm a chur chun cinn, tionscadail agus ceachtanna a foghlaimíodh ag éirí 
as ‘saotharlann foghlama’ Chrios Dícharbónaithe Phort Láirge, i gcomhar le páirtithe leasmhara 
éagsúla, d’fhonn bearta agus tionscnaimh den sórt sin a mhacasamhlú ar fud na cathrach agus 
an chontae, chun cabhrú le rolladh amach níos leithne a chur chun cinn. coincheap an chrios 
dícharbónaithe ar fud limistéar an údaráis áitiúil, ag teacht le polasaí aeráide atá ag teacht chun 
cinn agus ceanglais reachtaíochta.

UTL 16 TFC/Cumarsáid
Oibreoimid i gcomhar le soláthraithe seirbhíse chun eispéireas seirbhíse nascachta níos fearr a 
sheachadadh ar bhealach a chosnaíonn ár gcosán agus dromchlaí bóithre agus a sheachadann 
tairbhí eacnamaíocha agus pobail na teicneolaíochta. Éascóimid soláthar leanúnach líonraí 
cumarsáide, bonneagar cliste, leathanbhanda agus bonneagar agus seirbhísí teileachumarsáide 
cuí, faoi réir breithnithe comhshaoil, chun cur le fás eacnamaíoch, forbairt, athléimneacht agus 
iomaíochas. Agus tograí le haghaidh bonneagar agus trealamh gaolmhar den sórt sin á mbreithniú, 
cuirfear na nithe seo a leanas san áireamh:
• Suiteáil an trealamh oiriúnach is lú chun na ceanglais teicneolaíochta a chomhlíonadh,
• Réitigh chun bonneagar fisiciúil teileachumarsáide comhroinnte a sheachadadh i bhforbairt 

nua chun soláthraithe seirbhíse iolracha a éascú ar bhonn neamh-eisiatach agus ar chostas atá 
inbhuanaithe ó thaobh an gheilleagair de do sholáthraithe seirbhíse agus d’úsáideoirí deiridh,

• Is trí theicnící dearaidh nó duaithníochta a fholaíonn nó a fholaíonn crainn, aeróga, tithíocht 
trealaimh agus ritheann cáblaí; nó.

• Cur síos ar na roghanna suímh agus dearaidh a scrúdaíodh agus an chúis leis an réiteach a 
roghnaíodh, sonraí an dearaidh, lena n-áirítear airde, ábhair agus gach comhpháirt de na 
tograí,

• Plean tírdhreachtaithe agus scagphlandaithe (más cuí),
• Measúnú ar éifeachtaí carnacha na forbartha in éineacht leis an trealamh atá sa cheantar faoi 

láthair; agus measúnú tionchair amhairc (más ábhartha).
Beidh ar fhorbairt bheartaithe aird a thabhairt ar na "Aeróga Teileachumarsáide agus Struchtúir 
Thacaíochta - Treoirlínte d'Údaráis Phleanála, 1996 agus Ciorclán PL07/12" arna eisiúint ag an Roinn 
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus ar aon leasuithe ina dhiaidh sin a eiseofar.
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UTL 17 Seirbhísí Dramhaíola (Bonneagar & Bainistíocht)
Leanfaidh an Chomhairle ag cur chun cinn agus ag éascú phrionsabail an gheilleagair chiorclaigh 
maidir le dramhaíl a théann go líonadh talún a íoslaghdú agus uasmhéadú a dhéanamh ar 
dhramhaíl mar acmhainn, le cosc, ullmhú le haghaidh athúsáide, athchúrsáil agus aisghabhála mar 
thosaíocht san ord sin, thar dhiúscairt dramhaíola. Cabhróidh sé seo le: 
• Bonneagar/teicneolaíocht athshlánaithe agus diúscartha ardchaighdeáin inbhuanaithe a chur 

chun cinn agus a éascú ag láithreacha cuí i bPort Láirge, faoi réir chosaint thaitneamhachtaí 
na timpeallachta máguaird lena n-áirítear Láithreáin Eorpacha, treoirlínte a ionchorpraítear 
sa Phlean Bainistíochta Dramhaíola Réigiúnach nua, an treoir maidir le suíomh ‘Bainistíocht 
Dramhaíola. Bonneagar - Treoir chun Saoráidí Bainistíochta Dramhaíola a Shuíomh’ a 
ionchorprófar sa Phlean nua Náisiúnta um Bainistíocht Dramhaíola le haghaidh Geilleagar 
Ciorclach agus a bheidh ag teacht le hordlathas dramhaíola an AE;

• Leanúint ar aghaidh ag éascú agus ag cur chun cinn soláthar láithreán taitneamhachta 
cathartha, lena n-áirítear ‘ionaid ‘fág anseo’ chun críocha pointe bailiúcháin a sholáthar chun 
dramhaíl tí a athchúrsáil, faoi réir suíomh, suíomh, comhoiriúnacht le húsáidí talún cóngaracha 
agus critéir bhainistíochta forbartha ábhartha eile..

• Éascú ionaid beir leat i bhforbairtí miondíola níos mó a éileamh.
• É a cheangal, nuair is gá, Pleananna Bainistíochta Dramhaíola Tógála agus Scartála Tionscadail 

mar chuid d’iarratais ar fhorbairt de réir “Treoirlínte Dea-Chleachtais ar Ullmhú Pleananna 
Bainistíochta Dramhaíola do Thionscadail Tógála agus Scartála” (DoEHLG, 2006). Ba cheart a 
leithéid de phleananna a chur isteach le haghaidh forbairtí os cionn na dtairseach a luaitear sna 
treoirlínte seo, agus mar a éilíonn an tÚdarás Pleanála.

• A chinntiú go bhfuil dóthain spáis ag gach forbairt chun stóráil agus deighilt dramhaíola a 
eascraíonn ón bhforbairt a éascú.

• Tacú le cur i bhfeidhm Phlean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Deiscirt 2015-2021 (SRWMP) 
agus aon nuashonruithe a dhéantar air, lena n-áirítear trí mheasúnú ar iarratais phleanála trí 
thagairt do shuíomh agus treoirlínte forbartha an SRWMP don bhonneagar dramhaíola.

UTL 18 Éileamh Teasa
Atlas Teasa Chumann Fuinnimh Cheantair na hÉireann (lrDEA) a ionchorprú i gcóras GIS na 
Comhairle chun cabhrú le húsáid talún a mheaitseáil agus forbairtí beartaithe a bhfuil éileamh ard 
teasa orthu a chomhlonnú le foinsí soláthair teasa. Tá atlas teasa críochnaithe na hÉireann ar fáil 
anseo9.

UTL 19 Cáblaí Faoi Thalamh
chás go bhfuiltear ag iarraidh cáblaí a chur faoin talamh, ba cheart go léireodh tograí go 
n-íoslaghdaítear an tionchar ar an gcomhshaol, lena n-áirítear iad seo a leanas:
• Caillteanas gnáthóige mar thoradh ar bhaint na dteorainneacha páirce agus fálta sceach 

(ullmhú ceart slí) agus baint barrithir ina dhiaidh sin (lena chinntiú nach scriosann innealra 
struchtúr ithreach agus airíonna draenála).

• Tionchar gearrthéarmach go meántéarmach ar an tírdhreach, áit a gcastar fálta sceach mar 
shampla.

• Tionchair ar sheandálaíocht faoi thalamh.
• Tionchair ar struchtúr ithreach agus ar dhraenáil; agus
• Tionchair ar uiscí dromchla mar thoradh ar dhríodrú.

9  https://www.districtenergy.ie/heat-atlas

https://www.districtenergy.ie/heat-atlas
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UTL 20 Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola agus Líonadh Talún Dúnta
Leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh ag comhlíonadh a cuid dualgas faoi na Rialacháin um 
Bainistiú Dramhaíola (deimhniú ar ghníomhaíocht diúscartha agus aisghabhála dramhaíola 
neamhcheadúnaithe stairiúil) 2008 (S.I. Uimh. 524 de 2008), lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le 
líonadh talún dúnta a aithint agus a chlárú.

UTL 21 Plean Tógála agus Bainistíochta Comhshaoil
Ullmhófar Pleananna Bainistíochta Timpeallachta Tógála roimh thógáil na dtionscadal ábhartha 
agus cuirfear i bhfeidhm iad ina n-iomláine. Ionchorpróidh pleananna dá leithéid bearta maolaithe 
ábhartha atá comhtháite sa Phlean agus aon Ráiteas Tionchair Timpeallachta nó Measúnú Cuí ar 
leibhéal níos ísle. Is gnách go soláthraíonn CEMPanna sonraí ar an gcleachtas tógála atá beartaithe 
don fhorbairt a bheartaítear, lena n-áirítear: 
a) suíomh na láithreán agus na bábhún(s) ábhar lena n-áirítear an limistéar/na limistéir a 

aithníodh le haghaidh stóráil bruscair tógála.
b) suíomh na limistéar le haghaidh oifigí láithreán tógála agus áiseanna foirne.
c) sonraí maidir le fálú slándála an láithreáin agus cláirsí.
d) sonraí na n-áiseanna páirceála ar an láthair d'oibrithe láithreáin le linn na tógála.
e) sonraí maidir le huainiú agus ródú tráchta tógála go dtí an láithreán tógála agus uaidh agus an 

treochomharthaíocht ghaolmhar.
f) bearta chun scuaine tráchta tógála ar an ngréasán bóithre tadhlach a sheachaint.
g) bearta chun doirteadh nó sil-leagan cré, spallaí nó smionagar eile a chosc.
h) socruithe malartacha a bheidh le cur i bhfeidhm do choisithe agus d’fheithiclí i gcás aon cheart 

slí poiblí a dhúnadh le linn oibreacha forbartha láithreáin.
i) sonraí maidir le bearta maolaithe cuí maidir le torann, deannach agus creathadh, agus 

monatóireacht ar na leibhéil sin.
j) gach breosla agus ola a bhaineann le tógáil a shrianadh laistigh de bhundanna atá déanta 

go speisialta chun a chinntiú go gcoinnítear go hiomlán doirteadh breosla (cuirfear díon ar 
bhundaí den sórt sin chun uisce báistí a eisiamh).

k) diúscairt dramhaíola tógála/ scartála agus sonraí faoin gcaoi a bhfuil sé beartaithe ithir 
thochailte a bhainistiú, lena n-áirítear comhlíonadh ‘Treoirlínte Dea-Chleachtais maidir le 
hullmhú Pleananna Bainistíochta Acmhainní do Thionscadail Dramhaíola Tógála agus Scartála’ 
EPA: 2021, (nó aon nuashonruithe deiridh díobh sin).

l) plean bainistithe uisce agus dríodair, lena ndéantar foráil maidir le modhanna chun a chinntiú 
go ndéantar rith chun srutha uisce dromchla a rialú sa chaoi is nach rachaidh aon siolta nó 
truailleáin eile isteach i sruthchúrsaí nó i ndraenacha áitiúla.

m) sonraí ar phlean monatóireachta agus samplála cáilíochta uisce.
n) má thángthas ar mhóin - plean bainistíochta stórála, láimhseála agus athchóirithe móna.
o) bearta arna nglacadh le linn na tógála chun leathadh speiceas ionrach a chosc (amhail 

Glúineach na Seapánach).
p) ceapachán cléireach éiceolaíochta oibreacha ag céimeanna imscrúdaithe, ullmhúcháin agus 

tógála an láithreáin. Agus,
q) sonraí maidir le bearta maolaithe cuí le haghaidh soilsiú atá deartha go sonrach chun an 

tionchar ar an mbithéagsúlacht, lena n-áirítear ialtóga, a íoslaghdú

UTL 22 Dramhaíl Tógála
Cosnóimid an comhshaol trí iarracht a dhéanamh a chinntiú go ndéantar dramhaíl iarmharach a 
dhiúscairt go cuí. Déanfar gach dramhaíl a eascraíonn le linn na tógála a bhainistiú agus a dhiúscairt 
ar bhealach a chinntíonn forálacha na nAchtanna um Bainistiú Dramhaíola agus Plean Bainistíochta 
Dramhaíola an Deiscirt 2015-2021. 
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UTL 23 Íoslaghdú Dramhaíola
Tacaímid le cruthú dramhaíola a íoslaghdú agus cuirimid cleachtas laghdaithe, athúsáide agus 
athchúrsáil chun cinn nuair is féidir.

UTL 24 Bonneagar Leictreachais
Faoi réir measúnú comhshaoil cuí agus comhlíonadh chuspóirí beartais agus caighdeáin 
bhainistíochta forbartha an phlean forbartha, tacóimid agus éascóimid forbairt soláthair 
leictreachais atá sábháilte, slán agus iontaofa, gréasáin leictreachais ghaolmhara agus bonneagair 
tarchurtha chun freastal ar an éileamh atá ann anois agus amach anseo.



Tithíocht & Inbhuanaithe
Pobail

Caibidil 7

Dlúthfhás Inbhuanaithe Gníomhaíocht ar son na hAeráide

Inrochtaineacht agus Nascacht Áiteanna agus Pobail Inbhuanaithe
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Caibidil 7: Tithíocht & Inbhuanaithe Pobail

Cuspóirí Straitéiseacha

Forbairt a chur chun cinn atá dlúth, éagsúil agus inbhuanaithe agus atá athléimneach agus oiriúnaitheach 
don athrú aeráide.

Áiteanna a dhéanamh níos inbhuanaithe, níos cuimsithí, níos éagsúla, níos inrochtana, agus níos sábháilte leis 
na caighdeáin dearaidh is airde.

Áiteanna uirbeacha d’ardchaighdeán atá tarraingteach, inmharthana, dea-dheartha, tréscaoilteach agus 
inrochtana a chur chun cinn, áit a bhfuil pobail ilghnéitheacha agus chomhtháite a mbaineann ardcháilíocht 
beatha agus folláine iontu a chur chun cinn.

Tacú le ról na gceantar agus na bpobal tuaithe maidir le bonn daonra athléimneach a chothabháil agus a fhás 
trí ghréasán láidir bailte, sráidbhailte agus nóid lonnaíochta.

7.0 Réamhrá
Is é rochtain ar thithíocht imleor, shábháilte agus inacmhainne an chéad táscaire den 11ú Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe. Tá gá le tithíocht toisc go ligeann sé do dhaoine saol sláintiúil, slán, táirgiúil agus dínit a 
bheith acu. Tá soláthar dóthanach de thithíocht inoiriúnaithe, inacmhainne, ísealcharbóin, athléimneach 
ó thaobh aeráide de ríthábhachtach chun deireadh a chur le bochtaineacht agus chun tacú le forbairt 
eacnamaíoch ar fud Phort Láirge.

Tá daonra Phort Láirge ag fás go seasta le roinnt blianta anuas, agus thar an gcéad 20 bliain eile meastar 
go mbeidh daonra de 153,000 i bPort Láirge. Chun tacú leis an bhfás seo, agus chun pobail inbhuanaithe 
a chruthú, éilíonn an úsáid is fearr a bhaintear as infrastruchtúr agus leibhéil mhéadaithe de sholáthar 
tithíochta, chomh maith le bheith comhsheasmhach le beartas náisiúnta agus réigiúnach, go gcaithfear ar 
a laghad 50% de thithíocht a sholáthar i gCathair agus sna Bruachbhailte Phort Láirge. , agus ar a laghad 
30% de thithíocht i lonnaíochtaí eile ar fud an Chontae, laistigh dá lorg lonnaíochta reatha. Déanfaidh 
an Chomhairle úsáid na dtailte faoi úinéireacht phoiblí a chur chun cinn agus a éascú freisin chun 
meascán tionachtaí a sheachadadh, lena n-áirítear tithíocht phríobháideach, tithíocht shóisialta, ceannach 
inacmhainne agus tithíocht inacmhainne ar cíos. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go gcaithfidh 
seachadadh tithíochta teacht freisin le forálacha na Croí-Straitéise mar atá leagtha amach i gCaibidil 2 agus 
3 a leagann amach na láithreacha oiriúnacha d’fhorbairt amach anseo ar fud Phort Láirge, mar a chuir an 
NPF agus an RSES ar an eolas freisin.

Is é ról na Comhairle suíomh, nádúr agus cáilíocht na bhforbairtí nua tithíochta sa chathair agus sa 
chontae a threorú, agus cloí lena dualgais reachtúla chun a chinntiú go gcloíonn forbairtí tithíochta le 
treoirlínte ábhartha an Rialtais.

Níor cheart go mbeadh soláthar tithíochta díreach ina cheist maidir le haonaid chónaithe nua a sholáthar; 
ina ionad sin ba chóir go mbeadh soláthar pobail agus comharsanachtaí nua agus/nó feabhsaithe mar 
thoradh air. Ní mór fócas na bhforbairtí a bheith ar limistéir de dhearadh ardchaighdeáin a chruthú a 
áiríonn cruthú áiteanna inbhuanaithe, dlútha, inrochtana, tarraingteacha, sláintiúla agus ilfheidhmeacha 
chun cónaí iontu le meascán, cineál agus raon oiriúnach aonad. Soláthraíonn an chaibidil seo an creat 
polasaí pleanála spásúlachta agus cuspóirí chun tithíocht inbhuanaithe a sholáthar ar fud Phort Láirge.
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H 01 Dlúthfhás uirbeach a chur chun cinn trí chomhdhlúthú agus forbairt na n-aonad cónaithe nua 
ar láithreáin inlíonta/ athfhorbraíochta agus eachaí agus forbairtí tithe baile agus tacú leis an 
úsáid is éifeachtaí de thailte faoi úinéireacht phoiblí le haghaidh forbairtí cónaithe agus úsáide 
measctha. Bainfear é seo amach trí oibriú i gcomhar le húinéirí talún, an Ghníomhaireacht 
Forbartha Talún, an Ghníomhaireacht Tithíochta agus gníomhaireachtaí reachtúla agus deonacha 
eile agus trí úsáid a bhaint as an maoiniú atá ar fáil (URDF agus RRDF) le haghaidh forbairt 
bunaithe ar bhonneagar plean agus nádúr-bhunaithe.

H 02 Agus cead pleanála á thabhairt, cinnteoimid forbairt nua cónaithe:
• An bhfuil sé oiriúnach don láthair sin ó thaobh cineáil, sainghné, scála, foirme agus dlúis de.
• Inseirbhíse trí bhonneagar sóisialta, eacnamaíoch agus fisiciúil tacaíochta cuí.
• Inseirbhíse trí iompar poiblí agus modhanna inbhuanaithe cosúil le siúl agus rothaíocht.
• Atá comhtháite agus nasctha leis an gceantar máguaird ina bhfuil sé suite; agus,
• Tá sé deartha de réir threoir agus chaighdeáin infheidhme an ama:

• Treoirlínte d’Údaráis Phleanála ar Fhorbairt Chónaithe Inbhuanaithe i gCeantair 
Uirbeacha (2009).

• Tithe a Sheachadadh, Pobail a Chothabháil (2007).
• Lámhleabhar um Dhearadh Uirbeach Cleachtas is Fearr (2009).
• Tréscaoilteacht Dea-Chleachtais NTA (2015); agus,
• Lámhleabhar Dearaidh do Bhóithre Uirbeacha (DMURS) (2020) nó aon nuashonrú air.
• An Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Míchumais (NDIS) 2017-2022.
• Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine faoi Mhíchumas (UNCRPD).

H 03 Éileoidh muid go mbeidh forbairt nua de réir phrionsabail an Dearaidh Uilíoch agus foilseacháin 
an Údaráis Náisiúnta Míchumais ‘Ag Tógáil Do Chách: Cur Chuige um Dhearadh Uilíoch’ agus go 
dtabharfar aird ar ‘Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Míchumais 2017-2021’ de chuid an Rialtais.

H 04 Cuirfimid chun cinn agus éascóimid fás uirbeach dlúth inbhuanaithe agus inmhaireachtála trí 
chomhdhlúthú tuisceanach agus láithreáin inlíonta/ athfhorbraíochta ar bhealach a chothaíonn 
leibhéil chuí dhlúthachta agus ag an am céanna spásanna uirbeacha agus taitneamhachtaí cónaithe 
níos sláintiúla agus níos glaise a sholáthar. Bainfear é seo amach trí:
• Éascú agus tacaíocht a thabhairt do raon dlúis chónaithe agus airde foirgneamh atá oiriúnach 

do chomhthéacs agus taitneamhacht cónaithe shuíomh forbartha a bheartaítear. 
• A ghaire do chonairí iompair phoiblí ardchumais agus infheistíocht i mbonneagar iompair 

inbhuanaithe agus/nó gníomhach.
• Tacú le comhtháthú tréscaoilteach agus dlúthú na gceantar tógtha atá ann cheana féin.
• Tacú le tograí forbartha cónaithe agus dearadh uirbeach a ionchorpraíonn cnuasach úsáide 

talún measctha agus comhshuíomh seirbhísí i láthair(eanna) cuí, nó áit a bhfuil rochtain thapa 
agus éasca ar sheirbhísí dá leithéid ar fáil.

• Dearadh cáilíochtúil agus réitigh teicneolaíochta a chur chun cinn agus a chinntiú a 
sheachadann aonaid/spásanna cónaithe/beo inoiriúnaithe agus dearadh uirbeach.

• Soláthar comhtháite de chomhpháirteanna bonneagair ghlais agus ghorm ardchaighdeáin/
spás oscailte poiblí agus líonraí dá leithéid a chinntiú chun sainiúlacht agus ómós áite a bhaint 
amach ar fud ár gcomharsanachtaí; agus,

• Soláthar bonneagair/áiseanna tacaíochta a éileamh chun soghluaisteacht inbhuanaithe a 
spreagadh.
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Cuspóirí Beartais Athghiniúna

H 05 Chun úsáid éifeachtach an bhonneagair agus na seirbhísí atá ann cheana a uasmhéadú agus 
aistriú modha dearfach i dtreo úsáid iompair inbhuanaithe a chur chun cinn, éascóimid 
athghiniúint agus athfhorbairt inbhuanaithe, dlúth, seicheamhach ceantar uirbeach trí fhorbairt 
chuí ar phríomhshuímh inlíonta agus athfhorbraíochta aitheanta de réir an Tábla. 3.2 agus 
Aguisín 21 do mheascán úsáidí a oireann don láthair. Chun cabhrú leis seo, déanfaimid measúnú 
inmharthanachta ar phríomhláithreáin athfhorbraíochta le linn shaolré an phlean forbartha 
d'fhonn cabhrú le tionscadail athghiniúna a sheachadadh. Breathnófar ar thograí forbartha nach 
bhfuil ag teacht go hiomlán le forálacha na maitrís criosaithe úsáide talún (Caighdeáin Imleabhar 
2-DM Tábla 11.2) ar a dtuillteanas féin nuair is féidir a léiriú go bhfuil an fhorbairt a bheartaítear 
ag teacht leis an ‘Fís’ don cheantar. suíomh, agus go bhfuil sé ag teacht le pleanáil chuí agus 
forbairt inbhuanaithe an cheantair.

H 06 Bainfimid úsáid as ár gcumhacht reachtach faoin Acht um Láithreáin Thréigthe 1990, faoin Acht 
um Athghiniúint Uirbeach agus Tithíocht 2015, arna leasú agus cumhachtaí ginearálta OCÉ chun 
iompar frithshóisialta a chosc agus deireadh a chur le tréigean agus folúntais nuair is cuí.

7.1 Athghiniúint agus Bainistiú Gníomhach Talún 
Aithníonn an Creat Náisiúnta Pleanála agus Straitéis Spáis agus Eacnamaíoch Réigiúnach an Deiscirt 
'Compact Growing' mar mhodh chun fás inbhuanaithe a sheachadadh inár lonnaíochtaí uirbeacha. Tá 
an Chomhairle tiomanta do chomhdhlúthú, d'athfhorbairt agus d'athghiniúint suíomhanna inlíonta, 
athfhorbraíochta, tearcúsáide, folamh agus/nó tréigthe laistigh de na lorg coise uirbeacha atá ann cheana 
féin, seachas sraoilleáil leanúnach na forbartha uirbeach isteach faoin tuath oscailte. Aithníonn Aguisín 21 
den Phlean Forbartha raon de shuímh athghiniúna/deise thar na haicmí lonnaíochta go léir a d’fhéadfaí 
a fhorbairt le linn shaolré an Phlean agus ina dhiaidh sin trí bhainistíocht ghníomhach talún nó trí 
mhodhanna eile.
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7.2 Measúnú ar Riachtanas agus Éileamh Tithíochta agus 
Straitéis Tithíochta 
D’fhonn a chinntiú go dtacaítear leis an gcóras déanta plean le modheolaíocht láidir chun eolas a thabhairt 
ar aschuir bheartais a bhaineann le tithíocht agus ar Straitéis Tithíochta na Comhairle, agus ar mhaoiniú 
a bhaineann le soláthar tithíochta, agus le riachtanais ghaolmhara talún, cuireadh Measúnú ar Éileamh ar 
Riachtanais Tithíochta (HNDA). forbartha, féach le do thoil ar Aguisín 3. Is é cuspóir an HNDA ná:

• Cabhrú le húdaráis áitiúla tuairimí straitéiseacha fadtéarmacha a fhorbairt ar an riachtanas tithíochta i 
bPort Láirge thar gach tionacht.

• Bonn fianaise láidir a sholáthar chun tacú le cinntí maidir le soláthar tithíochta nua, infheistíocht níos 
leithne agus seirbhísí a bhaineann le tithíocht a thugann eolas dár bpróifíl tithíochta áitiúil agus náisiúnta 
foriomlán.

• Eolas a thabhairt do bheartais a bhaineann le riachtanais chomhréireacha agus eile do thithíocht shóisialta 
agus inacmhainne, lena n-áirítear an t-éileamh suímh agus an gá atá le cineálacha agus méideanna éagsúla 
soláthair.

• Fianaise a sholáthar chun eolas a thabhairt do bheartais a bhaineann le soláthar sainseirbhísí tithíochta 
agus seirbhísí a bhaineann le tithíocht.
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Straitéis Tithíochta agus Measúnú ar Riachtanais agus ar Éileamh Tithíochta Cuspóirí Beartais

H 07 Cinnteoimid feidhmiú Straitéis Tithíochta Chathair agus Chontae Phort Láirge agus Mheasúnú 
ar Riachtanas agus Éileamh Tithíochta (HNDA) de réir sholáthar na reachtaíochta náisiúnta agus 
polasaithe agus caighdeáin ábhartha trí:
• Criosú dóthain talún chun freastal ar riachtanas tithíochta ár bpobail thar shaolré an Phlean 

Forbartha, ag féachaint don Chroí-Straitéis, scaoileadh dóchúil tailte forbartha don mhargadh 
agus infhaighteacht seirbhíse..

• Tailte a cheannach/tithe a sheachadadh ar aon dul le hoibleagáidí mar Údarás Tithíochta i 
gcomhar le geallsealbhóirí agus leis na hearnálacha príobháideacha agus neamhbhrabúis, 
lena n-áirítear Iontaobhais Pobail/ Gníomhaireachtaí Tithíochta/ Forbróirí/ Gníomhaireacht 
Forbartha Talún.

7.3 Tithíocht Shóisialta agus Cuid V
Soláthróidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort 
Láirge tithíocht Shóisialta agus Inacmhainne mar Údarás 
Tithíochta, Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (AHBanna), 
An Ghníomhaireacht Forbartha Talún agus trí raon leathan 
meicníochtaí, lena n-áirítear faoi Chuid V den Acht um Pleanáil 
agus Forbairt 2000 (mar a leasaithe).

Athrú suntasach le déanaí ar Chuid V socruithe faoi Acht 
na dTithe Inacmhainne Tá 2021 le ranníocaíocht Chuid V le 
haghaidh forbairtí tithíochta nua a mhéadú ó suas le 10% do 
thithíocht shóisialta go ceanglas éigeantach 20% de forbairtí 
nua ina bhfuil 5 theach nó níos mó, a gcaithfear ar a laghad 
leath díobh a chur i bhfeidhm ar sholáthar tithíochta sóisialta 
agus suas le leath díobh a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm ar 
thithíocht inacmhainne agus ar chostas cíosa.

Beidh aird ag gach forbairt chónaithe bheartaithe, nó forbairt 
úsáide measctha le comhpháirt chónaithe, d’fhorálacha 
Straitéis Tithíochta na Comhairle (Aguisín 3 den Phlean 
Forbartha) agus Cuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 
agus cloífidh siad leo. 2000 (arna leasú). Chuige seo, beidh 
ar iarratasóir ar fhorbairt nua dul i dteagmháil leis an 
Údarás Pleanála ag céim luath den phróiseas pleanála chun 
aon chinneadh ar leith a dhéanamh. ceanglais maidir lena 
n-oibleagáid faoi Chuid V. 

Cé go bhfuarthas amach sa Straitéis Tithíochta go bhfuil 
an riachtanas tithíochta sóisialta agus inacmhainne 
sainaitheanta comhionann le c.30% de na líonta tí 
a bhfuiltear ag súil leo i gContae Phort Láirge thar 
thréimhse an Phlean, tugann an NPF rabhadh in aghaidh 
diansaothrú na tithíochta sóisialta i gceantair atá dlúth 
cheana féin.tithíocht shóisialta agus molann sí d’fhorbairt 
comharsanachtaí éagsúla le cothromaíocht idir tithíocht 
phoiblí agus phríobháideach chun pobail shláintiúla a 
chruthú.
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Ar mhaithe le maolú ar leithscaradh míchuí de chineál tionachta, ba cheart go seachnódh forbairtí nua 
ró-iomadú tionachta aonair tithíochta trí mheascán cothrom de thithíocht phríobháideach, inacmhainne, 
shóisialta agus chostas cíosa a sholáthar chun freastal ar riachtanais pobail mheasctha chothromaithe. 
Chuige seo, beidh ar iarratasóirí aird a thabhairt ar na cineálacha tithe agus tionachtaí atá ann cheana féin 
agus atá ceadaithe laistigh de na comharsanachtaí agus/nó dúiche máguaird agus in aice láimhe agus a 
léiriú go soiléir conas a chuirfidh an fhorbairt bheartaithe le meascán tithíochta an cheantair.

I gceantair ina bhfuil an ráta díothachta ábhartha faoi -3.0 mar atá leagtha amach i dTábla 5.8 den Straitéis 
Tithíochta & HNDA (Aguisín 3) is é tosaíocht na Comhairle ná ráta níos airde de thithíocht phríobháideach, 
inacmhainne agus cíosa ar chostas a chur chun cinn i gcomparáid le tithíocht ar cíos. soláthar barrachais 
de thithíocht shóisialta sna ceantair seo.

Ina theannta sin, comhlíonfaidh gach togra forbartha a bhfuil comhpháirt chónaithe aige leis na beartais 
atá leagtha amach sa chaibidil seo maidir le rogha tithíochta, suíomh, meascán agus tionacht oiriúnach a 
sholáthar.

Tithíocht Shóisialta agus Cuspóirí Beartais Chuid V

H 08 Cinnteoidh an Chomhairle go soláthrófar cóiríocht chuí chun freastal ar riachtanais tithíochta 
na dteaghlach go léir, lena n-áirítear tithíocht shóisialta, inacmhainne agus costas cíosa, ar 
bhealach a bheidh ag teacht leis an Straitéis Tithíochta agus de réir Chuid V den Acht um Pleanáil 
agus Forbairt 2000 (mar a leasaithe). Ba chóir gach aonad tithíochta a sheachadtar trí Chuid V a 
chomhtháthú leis an bhforbairt iomlán i dtéarmaí suímh, dearadh agus cáilíochta tógála.

7.4 Eagraíochtaí Deonacha, Comharchumainn/Tithíochta Pobail
Cuireann comhlachtaí deonacha tithíochta cóiríocht ar fáil chun freastal ar riachtanais tithíochta speisialta 
mar iad siúd atá ag daoine scothaosta, daoine faoi mhíchumas, daoine gan dídean nó teaghlaigh bheaga. 
Aithníonn an Chomhairle an ról, na hacmhainní agus an taithí thábhachtach a thugann eagraíochtaí 
deonacha tithíochta agus an earnáil chomhoibríoch do thithíocht na ngrúpaí seo.

Feictear go forleathan an tsamhail Tithíocht Chomharchumainn/Pobail mar chur chuige chun scéimeanna 
tithíochta poiblí faoi stiúir an stáit agus údaráis áitiúil a chomhlánú, ag dul níos faide ná an soláthar 
simplí de bhunriachtanais tithíochta. Is gnách go mbíonn siad á dtiomáint ag spreagthaí lena n-áirítear 
inacmhainneacht, cumha do shaol an phobail, agus cuimsiú sóisialta chomh maith le cláir oibre forásacha 
maidir le comhionannas inscne, inbhuanaitheacht comhshaoil agus trasdul déimeagrafach.

Tionscnaíodh roinnt tionscadal a bhaineann leis an bpobal i dTrá Mhór trí Iontaobhas Forbartha na Trá 
Móire (TDT). Ina measc seo tá athchóiriú agus athfhorbairt ar sheanfhoirgneamh an Gharda Cósta agus ar 
sheanfhoirgneamh Theach Cruinnithe na gCarad, chomh maith le scéim dhídeanach. Tharla tionscnaimh 
den sórt sin tar éis sraith cruinnithe poiblí agus imeachtaí rannpháirtíochta pobail a reáchtáladh i 2000/ 
2001, a d’aithin roinnt réimsí fócas pobail agus cineálacha idirghabhálacha/tionscnaimh.

Cuspóir Polasaí Eagraíochtaí Deonacha, Comharchumainn/Tithíochta Pobail

H 09 Tacóimid le cumainn dheonacha tithíochta agus leis an earnáil chomharchumainn/pobail i 
soláthar tithíochta inacmhainne ag láithreacha cuí agus chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar 
chaidrimh leis na heagraíochtaí seo thar thréimhse an Phlean Forbartha.
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7.5 Tithíocht do Chách
Leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh ag cinntiú go ndéantar tithíocht do dhaoine a bhfuil riachtanais 
shonracha acu a shásamh ar bhealach a fheileann dá riachtanais fhisiciúil, shóisialta agus chultúrtha.

Daoine Scothaosta

Tá daonra atá ag dul in aois agus an gá atá le cóiríocht oiriúnach a sholáthar do dhaoine scothaosta 
aitheanta sa NPF agus san RSES. Mar fhreagra air seo, d’fhoilsigh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil agus an Roinn Sláinte Ráiteas Beartais in 2019 – ‘Roghanna Tithíochta dár nDaonra atá ag 
Aosú’. Éascóidh an Chomhairle feidhmiú an Ráitis Beartais agus cuirfidh sí chun cinn soláthar cuí tithíochta 
do dhaoine scothaosta i bPort Láirge.

D’fhonn tithíocht chuí a chur ar fáil do dhaoine scothaosta ar fud na Cathrach agus an Chontae, oibreoidh 
an Chomhairle go dlúth le comhlachtaí tithíochta agus gníomhaireachtaí eile a bhaineann le soláthar 
tithíochta do dhaoine scothaosta agus/nó cóiríocht chónaithe le cúnamh agus tabharfaidh sí aird ar na 
forálacha atá leagtha amach laistigh de. Straitéis Phort Láirge a Thacaíonn le Daoine Breacaosta.

Tacóidh an Chomhairle le moltaí do chóiríocht do dhaoine scothaosta nuair atá siad lonnaithe i gceantair 
chónaithe atá ann cheana féin a bhfreastalaíonn bonneagar sóisialta agus pobail orthu go maith mar 
líonraí cosán, siopaí áitiúla agus iompar poiblí ionas nach mbeidh áitritheoirí á leithlisiú agus cúram níos 
fearr a cheadú sa phobal, neamhspleáchas agus rochtain.

Daoine faoi Mhíchumas

Tá suíomh ríthábhachtach agus tithíocht do dhaoine faoi mhíchumas á mbreithniú. Is fachtóirí suntasacha 
iad rochtain ar iompar poiblí, seirbhísí pobail áitiúla agus áiseanna chun cáilíocht na beatha a fheabhsú. 
Maidir le dearadh tithíochta, leathnaíonn comhlíonadh Chuid M de na Rialacháin Foirgníochta na 
roghanna atá ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas.

Tacóidh an Chomhairle le forbairt a sholáthraíonn cúram faoisimh agus/nó cónaithe ag láithreacha agus 
criosaithe cuí ar fud an Chontae.

Daoine gan dídean

Leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh ag obair i gcomhar le comhlachtaí deonacha tithíochta agus 
gníomhaireachtaí eile chun cóiríocht éigeandála a sholáthar do dhaoine gan dídean agus dóibh siúd a 
bhfuil gá acu le saoráidí géarchéime.

Cóiríocht don Lucht Siúil

Leanfaidh an Chomhairle ag nuashonrú a clár cóiríochta don Lucht Siúil mar atá leagtha amach i ‘Clár 
Cóiríochta don Lucht Siúil 2019 - 2024’ (TAP) de chuid na Comhairle. Leagann an TAP amach cur chuige 
ceithre shraith maidir le cóiríocht a sholáthar, lena n-áirítear trí fholúntais ócáideacha, athchóiriú agus 
síneadh na n-aonad reatha, gnáth-thithíocht agus tógáil aonad nua agus forbairt suíomhanna nua.

Cuspóir Beartais Tithíocht do Chách

H 10 Cinnteoimid go ndéanfar freastal ar ghrúpaí a bhfuil sainriachtanais tithíochta acu ar nós daoine 
scothaosta, daoine faoi mhíchumas, daoine gan dídean, dídeanaithe agus baill den Lucht Siúil ar 
bhealach atá oiriúnach dá sainriachtanais. Cuirfimid rochtain ar fáil do na grúpaí seo ar raon cuí 
seirbhísí tacaíochta tithíochta agus gaolmhara, a sheachadtar ar bhealach comhtháite, inbhuanaithe 
a chuireann comhionannas deiseanna, rogha an duine aonair agus maireachtáil neamhspleách chun 
cinn nuair is féidir.

H 11 Tacóimid le soláthar tithíochta do dhaoine scothaosta trí chóiríocht a sholáthar in áiteanna 
lárnacha, áisiúla agus inrochtana go héasca a éascaíonn maireachtáil neamhspleách nuair is féidir.
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Cuspóir Beartais Tithíocht do Chách

H 12 Éascóimid maireachtáil neamhspleách do dhaoine faoi mhíchumas agus do dhaoine scothaosta 
trí thacú le hoiriúnú agus iarfheistiú na dtithe atá ann cheana féin, lena chinntiú go bhfuil siad 
níos sábháilte ó thaobh an chomhshaoil de agus níos lú costasaí, agus cóiríocht shaintógtha 
le sainchuspóir a sholáthar, tithe altranais a sholáthar, scor. sráidbhailte, áiseanna cúraim 
chónaithe ag láithreacha cuí i mbailte agus i sráidbhailte. Ba cheart go mbeadh na háiseanna seo 
inseirbhísithe ag bonneagar agus taitneamhachtaí lena n-áirítear cosáin inrochtana, siopaí áitiúla 
agus iompar poiblí chun ligean don chónaitheoir a bheith cuimsithe go sóisialta agus chun cúram 
níos fearr a cheadú sa phobal, neamhspleáchas agus rochtain.

H 13 Tacóimid le forbairt tithe altranais nua, sráidbhailte scoir, agus áiseanna cúraim chónaithe laistigh 
dár lonnaíochtaí. D’fhéadfaimis a bhforbairt a éascú lasmuigh de lonnaíocht atá ann cheana féin 
ach amháin sa chás go bhfuil an láithreán suite in aice le nó gar do lonnaíocht, nach mbeadh 
drochthionchar ag an bhforbairt ar thrácht ná ar shábháilteacht an phobail, go bhfuil an fhorbairt 
inseirbhísithe trí uisce poiblí agus fuíolluisce. seirbhísí, go bhfuil dearadh agus scála na saoráide 
oiriúnach don suíomh agus go bhfuil naisc inrochtana do choisithe atá ann cheana nó pleanáilte 
chuig na lonnaíochtaí agus a seirbhísí.

H 14 Tabharfaimid aird ar an Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2022-2027 agus 
cuirfimid i bhfeidhm aidhmeanna straitéiseacha na straitéise seo agus aon nuashonrú a dhéanfar 
uirthi amach anseo.

H 15 Tabharfaimid tacaíocht agus tosaíocht do sholáthar cóiríochta do dhaoine gan dídean 
agus/nó seirbhísí tacaíochta ar fud na Cathrach agus an Chontae i gcomhar le FSS agus le 
gníomhaireachtaí deonacha eile.

H 16 Cuirfimid an ‘Clár Cóiríochta don Lucht Siúil 2019-2024’ (agus aon chláir eile ina ionad) i bhfeidhm 
de réir phrionsabail na pleanála cuí agus na forbartha inbhuanaithe.

7.6 Cineál Tithíochta agus Meascán Tionachta
Ceanglaítear leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú, go gcuirfidh Pleananna Forbartha san 
áireamh an gá lena chinntiú go ndéantar meascán cuí de chineálacha, de mhéideanna agus de thionachtaí 
tí a fhorbairt chun freastal go réasúnta ar riachtanais catagóirí éagsúla teaghlach agus ar dhéimeagrafaic an 
limistéir.

Soláthraíonn an HNDA a rinneadh mar chuid de phróiseas foirmithe an Phlean Forbartha (feic Aguisín 
3) anailís mhionsonraithe ar na riachtanais déimeagrafacha agus tithíochta i bPort Láirge. Thug sé 
chun suntais cé go bhfuil leibhéal ard teaghlach scortha ag Port Láirge; léirigh sé méadú ar an tréimhse 
idirdhaonáirimh 2011-2016 den chohórt aoise 40-46, méadú ar leanaí faoi bhun cúig bliana d’aois. Tugann 
sé seo léiriú ar an ngá atá le pleanáil agus freastal ar gach aois ar fud shaolré an teaghlaigh, agus ceanglas 
gaolmhar maidir le cineálacha agus méideanna éagsúla cónaithe chun inoiriúnaitheacht, solúbthacht 
agus rogha roghanna cónaithe a sholáthar, agus chun roghanna inbhuanaithe agus cónaithe a chruthú. 
comharsanachtaí agus pobail inchónaithe.

Cruthaíonn soláthar meascán cuí de chineálacha tithe comharsanachtaí do dhaoine d’aoiseanna éagsúla, 
de chúlra sóisialta agus de stíleanna maireachtála éagsúla agus cuireann sé cuimsiú agus cáilíocht 
beatha chun cinn. Tugann spreagadh dea-mheascán tithíochta an rogha agus an deis do dhaoine fanacht 
i gceantar ar leith agus leas a bhaint as lóistín a fhreastalaíonn ar a gcuid riachtanas athraitheach ag 
céimeanna áirithe dá saol. Mínítear an coincheap seo mar ‘Cur Chuige Saolré’ agus is croíchuspóir é atá 
mar bhonn taca ag treoirlínte na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ‘Tithe a Sheachadadh, 
Pobail a Chothú’ (2007). Cuidíonn an cur chuige seo le braistint pobail níos fearr a chothú agus cothaítear 
cuimsiú sóisialta méadaithe.
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Tábla 7.1 Cohóirt réamh-mheasta méid na dteaghlach agus líon comhfhreagrach na n-aonad cónaithe a 
theastaíonn le linn tréimhse an phlean

Bliain 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Méid an 
teaghlaigh 

No % No % No % No % No % No % No % Total 

1-duine 124 26.7 192 26.8 225 26.9 218 27.0 215 27.1 215 27.3 115 27.3 1304 

2-daoine 140 30.1 216 30.2 253 30.3 245 30.4 242 30.4 241 30.5 129 30.6 1466 

3-daoine 76 16.5 118 16.4 137 16.4 131 16.3 129 16.3 128 16.2 68 16.1 787 

4-daoine 71 15.3 110 15.2 128 15.2 123 15.2 120 15.1 120 15.1 64 15.1 736 

5+daoine 53 11.4 80 11.2 92 11.1 89 11.0 86 10.9 86 10.8 45 10.8 531 

Iomlán 464 100 716 100 835 100 806 100 792 100 790 100 421 100 4824 

Sainaithnítear i bhFíor 5.5 den Straitéis Tithíochta & HNDA (Aguisín 3) go mbeidh gá le tithíocht chun 
soláthar a dhéanamh do mhéideanna na dteaghlach atá leagtha amach i dTábla 7.1 thíos le linn thréimhse 
an Phlean Forbartha 2022-2028. Beidh ar iarratais ar fhorbairt chónaithe a léiriú conas a chuideoidh an 
fhorbairt le freastal ar na riachtanais tithíochta seo.
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Maidir le meascán agus cineál na n-árasán laistigh d’fhorbairtí móra, leagadh amach sa Tithíocht Uirbeach 
Inbhuanaithe: Caighdeáin Dearaidh d’Árasáin Nua (2018) an gá atá le forbairt chun meascán cineálacha/
méideanna a sholáthar agus cuirfimid na caighdeáin dearaidh seo i bhfeidhm chun tacú leis an forbairtí 
cónaithe athléimneacha a thógáil. Chuige seo beimid ag iarraidh bogadh ar shiúl ón gcineál tionachta tithíochta 
aonair traidisiúnta i bhforbairtí tithíochta agus beidh ar fhorbróirí aird a thabhairt ar an HNDA agus meascán 
tithíochta agus tionacht á dhearadh.

Cuspóirí Beartais Meascán Tithíochta

H 17 Spreagfaimid bunú pobal cónaithe tarraingteach, cuimsitheach agus inbhuanaithe i gceantair faoi 
fhoirgnimh atá ann cheana féin agus i gceantair nua atá ag teacht chun cinn trí:
• A chinntiú go gcuirtear éagsúlacht agus meascán oiriúnach de chineálacha tithíochta agus 

árasáin, agus méideanna/tionacht ar fáil i bhforbairtí aonair chun oiriúnú saolré na n-áitreabh 
agus riachtanais agus riachtanais éagsúla daoine agus teaghlaigh a chomhlíonadh1.

• Ag féachaint do riachtanais reatha déimeagrafacha, sóisialta agus margaidh agus athruithe ar fud 
na Cathrach agus an Chontae, de réir fhorálacha na Straitéise Tithíochta agus an Mheasúnaithe ar 
Éileamh ar Thithe (HNDA) agus aon HNDA Réigiúnach amach anseo.

• A éileamh go gcuirfí tuarascáil isteach a thabharfaidh aird ar an HNDA agus ar an Straitéis 
Tithíochta go háirithe:
• Conas a chuidíonn an fhorbairt bheartaithe le freastal ar na riachtanais tithíochta amach 

anseo mar atá leagtha amach i dTábla 7.1.
• An chaoi ar thug an fhorbairt a bheartaítear aird ar na cineálacha tithe atá ann cheana agus 

atá ceadaithe agus ar thionachtaí laistigh de na comharsanachtaí agus/nó ceantair máguaird 
agus in aice láimhe.

• Conas a chuirfidh an fhorbairt bheartaithe go dearfach le meascán tithíochta agus 
inoiriúnaitheacht an cheantair.

• Líon/céatadán na n-aonad tithíochta a chuirfear ar fáil le ceannach ag úinéirí áititheoirí. 
• A éileamh go dtabharfaidh an meascán tithíochta in aon fhorbairt nua aird ar fhorálacha 

‘Roghanna Tithíochta dár nDaonra Aosaithe, Ráiteas Beartais’, (2019) nó aon nuashonrú air, 
agus go ndéanann sé foráil do chóiríocht chónaithe chuí do dhaoine scothaosta agus do 
dhaoine faoi mhíchumas i. ag teacht leis an Lárionad Sármhaitheasa i nDearadh Uilíoch - 
Treoirlínte um Dhearadh Uilíoch (2015) nó le haon nuashonrú air sin do Thithe in Éirinn agus 
d’úsáideoirí cathaoireacha rothaí i gcomhréir le Treoirlínte Rochtana Dea-Chleachtais Chumann 
Cathaoireacha Rothaí na hÉireann (2020) nó aon nuashonrú díobh sin.

• Éileoidh an Chomhairle nuair a chuirtear tionachtaí éagsúla ar fáil go ndéanfar iad seo a 
chomhtháthú agus a dhearadh chun tithe agus spásanna neodracha tionachta a chruthú, nuair 
nach bhfuil aon chineál tionachta faoi mhíbhuntáiste.

• Éascú a dhéanamh ar dheiseanna 'féinthógála'/suíomh seirbhísithe a sholáthar nuair is féidir.
• A éileamh go gcuirfí isteach ‘Iniúchadh ar Bhonneagair Shóisialta2 d’fhorbairtí de 15+ aonad 

cónaithe (nó níos lú ag brath ar chomhthéacs an tsuímh) a shainaithneoidh na háiseanna sóisialta 
agus pobail sa cheantar (nó aon easnamh díobh) chun a chinntiú gur leor iad. chun soláthar a 
dhéanamh do riachtanais na gcónaitheoirí amach anseo. Sa chás go n-aithnítear easnaimh, beidh 
ar mholtaí an t-easnamh a cheartú, nó an fhorbairt a shrianadh nó a chéimniú go cuí de réir 
acmhainn na seirbhísí atá ann cheana nó atá beartaithe.

1 Is é rogha Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge go bhfreastalaítear ar riachtanais tithíochta ‘teaghlaigh aon duine’ mar a 
shainaithnítear i dTábla 7.1 trí thithe/árasán dhá sheomra leapa a sholáthar nuair is féidir chun tacú le forbairt tithe feadh an tsaoil agus chun éascú a 
dhéanamh. imthosca teaghlaigh ag athrú. 
2  Déanann “Iniúchadh ar Bhonneagair Shóisialta” measúnú ar an tionchar iomlán a bheidh ag forbairt nua ar an mbonneagar atá 
ríthábhachtach d’fheidhmiú an phobail. Déantar é seo a mheas go ginearálta bunaithe ar an gcéatadán méadaithe daonra a thabharfaidh forbairt 
don phobal ina bhfuil sé beartaithe an fhorbairt a dhéanamh nuair a bheidh sé críochnaithe. Mionsonróidh an t-iniúchadh an méadú féideartha ar an 
daonra a thiocfadh as an bhforbairt a bheartaítear agus cuirfear san áireamh forbairtí nua eile (ceadaithe agus molta) sa limistéar a bhfuil sé beartaithe 
go mbeidh siad ag freastal orthu ag áiseanna atá ann cheana féin. Cé nach liosta uileghabhálach é seo go ginearálta áirítear an bonneagar seo a leanas:  
• Áiseanna pobail (spásanna oscailte, clóis súgartha, hallaí pobail, áiseanna spóirt).
• Oideachas (áiseanna cúram leanaí, bunscoileanna, meánscoileanna).
• Sláinte (cúram sláinte príomhúil, tithe cúraim, lialann dochtúra, G.P, áiseanna fiaclóra, cógaslann srl).
• Iompar (bealaí bus, bealaí rothaíochta, bonneagar glas, gréasáin bóithre, cosáin choisithe, naisc tréscaoilteachta).
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7.7 Tithíocht Athléimneach ó thaobh Aeráide 
Is é Athrú Aeráide an bhagairt is tromchúisí do shaol an duine agus dár gcomhshaol. Mar sin féin, d’fhéadfadh 
tionchar suntasach a bheith ag gníomhartha beaga a dhéantar go háitiúil ar riosca a laghdú agus feabhas 
a chur ar athléimneacht ár stoc tithíochta in aghaidh athrú aeráide. Áirítear ar ghníomhartha den sórt sin 
an stoc foirgneamh atá ann cheana a iarfheistiú trí bhearta amhail coinneáil uisce, micrea-ghiniúint, téamh 
agus fuarú éifeachtúlachta fuinnimh méadaithe, NZEB (foirgneamh fuinnimh beagnach nialas.

Cuspóirí Beartais um Thithíocht Athléimneach ó thaobh Aeráide

H 18 Éileoidh muid go n-ionchorpróidh gach forbairt nua cónaithe na bearta seo a leanas chun 
athléimneacht aeráide a fheabhsú: 
• Cur chuige seirbhísí éiceachórais ag baint úsáide as Córais Inbhuanaithe Draenála Uirbeach (Su OS) 

chun rith chun srutha ag an bhfoinse a laghdú agus bearta Su OS réigiúnacha a chur i bhfeidhm 
chun cáilíocht uisce a fheabhsú trí úsáid a bhaint as inter alia díonta glasa, gairdíní báistí, bearta 
bithchoinneála/claiseanna, trinsí crann agus bunanna uisce agus bearta eile dá leithéid;

• Úsáid bonneagair fhuinnimh ghréine ar nós fótavoltach (PV), fuinneamh na gréine, téamh ceantair 
agus bearta cuí eile a ionchorprú mar acmhainn giniúna fuinnimh in-athnuaite a d’fhéadfadh cur 
leis an aistriú díreach chuig aeráid ísealcharbóin atá athléimneach i bPort Láirge.

• Soláthraíonn sé tithe inoiriúnaithe feadh an tsaoil chun freastal ar riachtanais athraitheacha an 
teaghlaigh le himeacht ama agus ar an gcaoi sin pobail inbhuanaithe a thógáil.

• Ba cheart go bhféachfadh aonaid tithíochta, trí bhíthin a n-achar urláir agus toirte inmheánach, leis 
an ngá atá le húsáid neamhriachtanach ábhar tógála, giniúint dramhaíola gaolmhar, agus an gá le 
téamh agus fuarú spáis a laghdú. Ba cheart go mbeadh méideanna tithe laistigh de chorrlach 25% 
den mheánmhéid náisiúnta aonaid tí.

• Ionchorpraíonn sé eilimint de dhearadh foirgneamh glas trí roghnú ábhar in-athnuaite éifeachtach, 
laghdú dramhaíola, suíomh agus dearadh.

• Uasmhéadaigh treoshuíomh & gnóthachan gréine éighníomhach.
Spreagfaimid freisin caighdeáin nua NZEB (foirgneamh fuinnimh beagnach nialas) a chur i bhfeidhm 
ar gach áit chónaithe nua (Tithe agus Árasán) de réir an Phlean Gníomhaíochta Aeráide 2021 agus na 
Rialachán Foirgníochta is infheidhme ag an am.

H 19 Tacaímid le huasghrádú/iarfheistiú leanúnach ar an stoc tithíochta ar fad (príobháideach agus 
poiblí), agus ar fhoirgnimh eile atá faoi úinéireacht na Comhairle, chun cabhrú le laghdú fuinnimh 
agus aistriú cóir chuig sochaí ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh aeráide de ar bhealach atá 
omhsheasmhach lenár Straitéis um Oiriúnú Aeráide.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028206

7.8 Taitneamhacht Chónaithe Láithreach a Chosaint 

Protection of Existing Residential Amenity Policy Objectives

H 20 Sa chás go bhfuil forbairt nua beartaithe, go háirithe ar shuímh inlíonta bruachbhailte níos lú{< 1 
ha sa limistéar) cinnteoimid nach ndéanfar dochar do thaitneamhacht chónaithe na réadmhaoine 
cóngaracha ó thaobh príobháideachta agus infhaighteacht solas an lae agus solas na gréine.
Tacóimid le forbairt de chineál ar dhlús níos ísle ag na láithreacha seo. Éileoidh muid go 
n-urramóidh agus go gcoimeádfaidh forbairt nua i gceantair chónaithe níos seanbhunaithe, nuair is 
féidir, gnéithe uathúla atá ann cheana féin a chuireann le taitneamhacht chónaithe agus carachtar 
an cheantair, lena n-áirítear ballaí tosaigh, geataí, piaraí, ráillí, agus cloch/bríce. obair rindreáil.

7.9 Forbairt ar Thailte Institiúideacha 
Féachfaidh an Chomhairle le carachtar oscailte/tírdhreacha na réadmhaoine institiúideacha a choinneáil. 
Sa chás go mbeartaíonn foras • seanbhunaithe dúnadh, cuíchóiriú nó athlonnú, déanfaidh an Chomhairle 
a dícheall úsáid na dtailte a chur in áirithe d'úsáidí institiúideacha eile, go háirithe má tá suíomh oscailte 
agus tírdhreachtaithe ag an láithreán agus má chuirtear taitneamhachtaí áineasa poiblí ar fáil.

Sa chás nach bhfuiltear ag súil le haon cheanglas sa todhchaí maidir le húsáid institiúideach, féadfaidh an 
Chomhairle úsáidí eile a éascú faoi réir chomhlíonadh na Croí-Straitéise agus caomhnú a dhéanamh ar 
charachtar oscailte agus luach áineasa poiblí na dtailte.

Forbairt ar Thailte Institiúideach Cuspóir Beartais

H 21 Sa chás go bhfuil sé beartaithe tailte institiúideacha a fhorbairt ba chóir foráil a dhéanamh
• Do na nithe seo a leanas: Íosmhéid 25% coinnithe mar spás oscailte; agus,
• Ba chóir go mbeadh fairsinge an spáis oscailte coinnithe dóthanach chun carachtar an tsuímh 

agus na príomh-fhoirgnimh air a chothabháil le tograí forbartha bunaithe ar ghnéithe agus 
leagan amach atá ann cheana féin, go háirithe maidir le crainn, ballaí teorann agus gnéithe 
ghnéithe agus leagan amach atá ann cheana féin, go háirithe maidir le crainn, ballaí teorann 
agus gnéithe.
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7.10 Cóiríocht Mac Léinn 
Agus iarratais phleanála do chóiríocht mac léinn á mbreithniú, tabharfaidh an Chomhairle aird ar: 

• An carachtar cónaithe agus an taitneamhacht reatha mórthimpeall.

• Na ‘Treoirlínte ar Fhorbairtí Cónaithe do Mhic Léinn Tríú Leibhéal’ (2005), agus aon leasú orthu.

• Forálacha na Straitéise Náisiúnta um Chóiríocht do Mhic Léinn (2017).

• Ciorclán PL 8/2016 APH2/2016. 

Ní bheidh aon tithíocht shóisialta/inacmhainne ag teastáil maidir le cóiríocht mac léinn a tógadh go sainiúil 
agus a bhainistítear go proifisiúnta.

Cuspóir Beartais um Chóiríocht Mac Léinn

H 22 Éascóimid soláthar cóiríochta mac léinn ar ardchaighdeán, saintógtha agus bainistithe go gairmiúil 
de réir fhorálacha na Straitéise Náisiúnta um Chóiríocht do Mhic Léinn (2017). Ba cheart cóiríocht 
shaintógtha do mhic léinn a sholáthar ar an gcampas nó in áiteanna oiriúnacha atá inrochtana go 
héasca ag institiúidí/campais oideachais ábhartha trí shiúlóid, rothaíocht agus iompar poiblí áisiúil 
d’ardchaighdeán.

H 23 Tacóidh an Chomhairle le dáileadh inbhuanaithe agus soláthar cóiríochta do mhic léinn i lár na 
cathrach lena n-áirítear trí fhorbairt a dhéanamh ar 'cónaí os cionn siopa' agus forbairt suíomhanna 
tearcúsáidte. Ní mór aird a thabhairt ar na nithe seo a leanas in aon fhorbairt:
• Tionchar na forbartha a bheartaítear ar thaitneamhachtaí an cheantair, lena n-áirítear 

taitneamhacht cónaithe.
• Tionchar na forbartha a bheartaítear ar an meascán úsáidí talún agus gníomhaíochtaí reatha 

lena n-áirítear an chóiríocht mac léinn atá ann cheana féin, sa cheantar áirithe.

7.11 Tithíocht i Sráidbhailte Tuaithe agus faoin Tuath Oscailte
Cónaíonn beagnach 36% de dhaonra an Chontae lasmuigh den chathair agus na bailte móra agus tá 
dlúthbhaint ag cuid shuntasach d’fhéiniúlacht Chontae Phort Láirge le cáilíochtaí eacnamaíocha, sóisialta, 
cultúrtha agus comhshaoil ár dtuath oscailte agus ár lonnaíochtaí tuaithe níos lú.

Tá dúshláin os comhair na tuaithe in Éirinn le blianta beaga anuas, ar nós na dtionscal agus na fostaíochta 
traidisiúnta a cailleadh, an eisimirce agus droch-nascacht. Mar sin féin, cuireann teacht chun cinn 
teicneolaíochtaí nua agus nascacht infrastruchtúir fheabhsaithe deiseanna ar fáil chun pobail thuaithe 
athléimneacha a chothú amach anseo. Tacaíonn beartas pleanála náisiúnta agus réigiúnach le cur chuige 
a chinntíonn go leanann ár gceantair thuaithe de bheith ina dtírdhreach beo agus ina gcónaí ann, ag díriú 
ar riachtanais geilleagair tuaithe agus pobail tuaithe, agus ag an am céanna ag seachaint forbairt ribíneach 
agus ró-dhoirteadh ó limistéir uirbeacha agus cáilíochtaí comhshaoil atá ann cheana a chosaint.

Ní mór a thabhairt faoi deara go n-éascóidh an Chomhairle cosaint gach bealach Náisiúnta agus acomhail 
ghaolmhara de réir Bheartas Tll agus de réir ‘Treoirlínte um Pleanáil Spáis agus Bóithre Náisiúnta 
d’Údaráis Phleanála’ na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (2012) chomh maith le hAlt. 3.3.4 de 
na Treoirlínte Tithíochta Inbhuanaithe Tuaithe (2005) ar mhaithe le sábháilteacht ar bhóithre.
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Dá réir sin, ag tógáil ar bheartas an Rialtais agus ar Phlean Gníomhaíochta 2017 um Fhorbairt Tuaithe, 
ar an gCreat Pleanála Náisiúnta agus ar an Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíoch do Réigiún an 
Deiscirt, díreoidh an Chomhairle ar thacú le pobail tuaithe trí phleanáil d’fhás agus d’fhorbairt na gceantar 
tuaithe amach anseo. , lena n-áirítear aghaidh a thabhairt ar mheath, le béim ar leith ar an acmhainneacht 
d’athnuachan agus d’fhorbairt na mbailte agus na sráidbhailte níos lú a ghníomhachtú.

Tabharfar aird chuí ar na Treoirlínte um Pleanáil Spáis agus Bóithre Náisiúnta d’Údaráis Phleanála 2012, a 
bhaineann le forbairt a dhéanann difear do Phríomhbhóithre agus Bóithre Tánaisteacha Náisiúnta, lena 
n-áirítear mótarbhealaí agus acomhail ghaolmhara.

Chun struchtúr agus athléimneacht na bpobal tuaithe a neartú, déanfaidh an Chomhairle:

• Bunús daonra seasmhach, slán agus atá ag fás a chothabháil trí ghréasán láidir de nóid lonnaíochta 
tuaithe, sráidbhailte agus bailte beaga;

• Tacú le mais chriticiúil a bhaint amach inár mbailte tuaithe, sráidbhailte agus nóid lonnaíochta, 
trína chinntiú go bhfuil siad seo ina bhfócas do thithíocht áitiúil, tacaíocht/seirbhísí pobail, agus fás 
fostaíochta.

• Pobail bhunaithe tuaithe a chothú agus a athnuachan trí éascú a dhéanamh dóibh siúd a bhfuil 
riachtanas tithíochta tuaithe acu le maireachtáil laistigh dá bpobal.

• Tithíocht uirbeach-ghinte a dhíspreagadh faoin tuath oscailte ba chóir a bheith ar siúl de ghnáth inár 
nóid lonnaíochta, bailte agus sráidbhailte tuaithe.

Cuspóirí Beartais Tithíochta Tuaithe – Ginearálta

H 24 Tacóimid le forbairt inbhuanaithe na gceantar tuaithe trí fhás a spreagadh agus trí mheath a chosc i 
gceantair ina bhfuil fás nó laghdú daonra íseal le blianta beaga anuas agus trí bhainistiú a dhéanamh 
ar fhás na gceantar atá faoi thionchar láidir uirbeach chun ró-fhorbairt a sheachaint, agus ag an am 
céanna beoga a chothú. pobail tuaithe.
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7.11.1 Sráidbhailte Tuaithe 
Tá sé mar bheartas ag an údarás pleanála na háiseanna agus na seirbhísí tuaithe atá ann cheana féin (i.e. 
scoileanna, siopaí, tithe tábhairne, ionaid phobail srl.) agus beogacht na bpobal tuaithe seanbhunaithe a 
chothú trí athúsáid maoine folmha agus tithe cnuasaithe deartha go cuí a spreagadh i Lonnaíocht Tuaithe. 
Nóid, atá ar an tsraith is ísle den Ordlathas Lonnaíochta (Tábla 2.2).

Cuimsíonn cnuasaigh tuaithe de ghnáth tithíocht scoite ísealdlúis, féin-thógála ar shuímh aonair i 
sráidbhaile nó nód lonnaíochta tuaithe atá ann cheana féin mar a shainítear san ordlathas lonnaíochta. Is 
iad na príomhphrionsabail forbartha do bhraislí tuaithe:

• Is féidir forbairtí braisle a phleanáil agus a dhearadh lena bhforbairt ar bhonn céimnithe, áit a 
bhféadfaí aonad amháin nó roinnt aonad a thógáil ag an am céanna.

• Beidh tionchar ag riachtanais seirbhíse, carachtar an tsráidbhaile nó nód tuaithe agus gnéithe 
nádúrtha an láithreáin ar dhlús gach láithreáin aonair. Socrófar é seo tríd an bpróiseas dearaidh.

• Cuirfear in iúl do limistéir cheapacha, d’fhoroinnt láithreáin agus do shuíomh an ghléasra cóireála cibé 
an mbeidh an láithreán le seirbhísiú ag seirbhísí poiblí (m.sh. nasc le líonra dramhaíola nó uisce) nó le 
seirbhísí aonair ar an láthair (m.sh. tobar príobháideach nó córas cóireála fuíolluisce).

• Sa chás go bhfuil scéim láithreáin seirbhísithe beartaithe ullmhófar ráiteas dearaidh chun cabhrú le 
húinéirí tí amach anseo a dteach ordaithe féin a dhearadh.

Tabharfar aird ar fheidhm na seirbhíse agus ar ról an nód laistigh den cheantar tuaithe níos leithne nuair 
a dhéanfar breithniú ar iarratais phleanála ar fhorbairt laistigh de na nóid lonnaíochta, agus cinnfear é ag 
féachaint do na cineálacha lonnaíochta, Croí-Straitéis agus Straitéis Lonnaíochta mar atá leagtha amach i gCuid 
2. den Phlean Forbartha seo.

Tithe Nua i mBailte Beaga agus i Sráidbhailte agus Cuspóirí Beartais Cnuasach Tuaithe

H 25 Díreoimid ar aisiompú an mheath tuaithe i gcroílár na mbailte agus na sráidbhailte beaga trí 
bhearta spriocdhírithe inbhuanaithe a thugann aghaidh ar áitribh fholmha agus a sheachadann 
torthaí inbhuanaithe athúsáide agus athghiniúna.

H 26 Tacóimid le fás comhréireach na forbartha deartha go cuí i mbailte agus sráidbhailte tuaithe a 
chuirfidh lena n-athnuachan agus lena n-athnuachan.

H 27 Forbróimid clár le haghaidh ‘tithe nua i mbailte agus sráidbhailte beaga’ le húinéirí réadmhaoine, 
gníomhaireachtaí poiblí bonneagair ar nós Uisce Éireann agus pobail áitiúla chun láithreáin 
seirbhísithe a sholáthar le bonneagar cuí chun daoine a mhealladh chun a dtithe féin a thógáil 
agus cónaí i mbailte beaga agus sráidbhailte
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7.11.2 Tithíocht faoin Tuath Oscailte 
Is tírdhreach beo agus cónaithe é ár dtuath oscailte, agus beidh sé fós ina thírdhreach ina ndíreofar 
ar riachtanais na ngeilleagar tuaithe agus na bpobal tuaithe, bunaithe ar thalmhaíocht, foraoiseacht, 
turasóireacht agus fiontar tuaithe.

Aithnítear go bhfuil gá leanúnach le soláthar tithíochta do roinnt daoine chun cónaí agus oibriú faoin 
tuath. Mar sin féin, tá sé tábhachtach idirdhealú a dhéanamh idir ceantair thuaithe atá suite laistigh de 
dhobharcheantar comaitéireachta ár lonnaíochtaí móra (ceantair faoi thionchar uirbeach) agus na ceantair 
thuaithe sin atá suite lasmuigh de na ceantair sin. Chomh maith leis sin, éilíonn an NPF agus an RSES go 
ndéanfaí idirdhealú soiléir idir ceantair faoi thionchar uirbeach (i.e. iad siúd laistigh de dhobharcheantar 
comaitéireachta na gcathracha agus na mbailte móra agus na lárionaid fostaíochta) agus ceantair thuaithe 
eile. Ag féachaint do bheartas náisiúnta agus réigiúnach, tugadh faoi tíopeolaíocht tuaithe do Phort Láirge 
(atá leagtha amach i gCuid 1 Caibidil 2 Croí-Straitéis) atá ag teacht le polasaí náisiúnta agus réigiúnach. Tá an 
tíopeolaíocht seo bunaithe go mór ar chatagóir amháin.

Ceantar Tuaithe faoi Thionchar Uirbeach Láidir

Is iad príomhchuspóirí an Phlean Forbartha sa cheantar seo, ar thaobh amháin, riachtanais tithíochta an 
phobail áitiúil tuaithe a éascú, faoi réir oiriúnacht suímh agus cúinsí teicniúla a shásamh, agus ar an taobh 
eile forbairt a ghintear go huirbeach a threorú chuig ceantair atá criosaithe agus sainithe do. tithíocht sna 
sráidbhailte tadhlach agus nóid lonnaíochta.

Déanfaidh an Chomhairle bainistiú ar fhás inbhuanaithe i ‘Cheantair Thuaithe faoi Thionchar Láidir Uirbeach’ 
agus éascóidh sí soláthar tithe aonair faoin tuath bunaithe ar an bpríomh-bhreithniú ar riachtanas inléirithe 
eacnamaíoch, sóisialta nó áitiúil chun cónaí i gceantar tuaithe, agus critéir tsuímh agus dearaidh. do 
thithíocht tuaithe agus comhlíonadh treoirlínte agus pleananna reachtúla3, ag féachaint d'inmharthanacht 
na mbailte beaga agus na lonnaíochtaí tuaithe.

Tithe Nua faoin Tuath Aidhmeanna Beartais

H 28 Éascóimid soláthar tithíochta aonair faoin tuath, i gceantair thuaithe faoi thionchar uirbeach, 
bunaithe ar an bpríomh-bhreithniú ar riachtanas inléirithe eacnamaíoch, sóisialta nó áitiúil chun 
cónaí i gceantar tuaithe, chomh maith le critéir ghinearálta maidir le suíomh agus dearadh4 mar 
atá leagtha amach. sa phlean seo agus i dtreoirlínte pleanála reachtúla ábhartha, ag féachaint 
d'inmharthanacht na mbailte beaga agus na lonnaíochtaí tuaithe.

Riachtanas Tithíochta

I measc na ndaoine a bhfuil riachtanas eacnamaíoch acu cónaí sa cheantar tuaithe áirithe bheadh daoine 
a bhfuil a bhfostaíocht nasctha go dlúth leis an gceantar tuaithe inar mian leo tógáil (m.sh. feirmeoireacht, 
gairneoireacht, foraoiseacht, stoc folaíochta, iascaireacht nó fostaíocht tuaithe eile dá samhail) agus a 
dteastaíonn uathu. teaghais chun freastal ar a riachtanais tithíochta féin gar dá n-ionad oibre.

I measc na ndaoine a bhfuil riachtanas sóisialta inléirithe acu cónaí i gceantar tuaithe áitiúil ar leith bheadh siad 
siúd a bhfuil cónaí orthu ar feadh tréimhse shubstaintiúil dá saol (7 mbliana nó níos mó) sa cheantar tuaithe 
áitiúil agus a dteastaíonn áit chónaithe uathu chun freastal ar a gcuid riachtanas tithíochta féin gar dá gcuid. 
do theaghlaigh agus do na pobail a bhfuil siad páirteach iontu. Sainmhínítear ceantar áitiúil chun críche an 
bheartais seo mar limistéar go ginearálta laistigh de gha 10km ó iar-áit chónaithe an iarratasóra. Bainfidh an 
beartas tithíochta tuaithe seo go cothrom leo siúd atá ina gcónaí sa cheantar áitiúil, a dteastaíonn áit chónaithe 
nua uathu chun freastal ar a riachtanas tithíochta féin, chomh maith le heisimircigh atá ag filleadh ar mian leo 
áit chónaithe bhuan a bhunú dóibh féin agus dá dteaghlaigh ina bpobal áitiúil.

3 Tabharfaimid aird chuí ar aon athbhreithniú a dhéanfar amach anseo ar na Treoirlínte um Thithíocht Tuaithe Inbhuanaithe d’Údaráis 
Phleanála lena n-áirítear inter alia sainmhínithe a bhaineann le fíor-riachtanas tithíochta agus athraímid an Plean Forbartha de réir mar is gá.
4  Ba chóir d’iarratasóirí ar fhorbairt a chinntiú go bhfuil tograí comhsheasmhach le prionsabail dearaidh a aithníodh i dtreoirlínte dearaidh 
tithíochta tuaithe infheidhmithe thar go leor údarás áitiúil ar nós an Cork Rural Design Guide 2003.
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7.11.3 Áitíocht Teaghaisí Nua Tuaithe
Chun a chinntiú go rachaidh forbairt a tharlaíonn faoin tuath go díreach chun leasa an phobail áitiúil 
agus dóibh siúd a bhfuil fíor-riachtanas tithíochta acu, cuirfimid coinníollacha áitíochta i gcoitinne le cead 
pleanála do thithe sna ceantair seo. Éileoidh coinníoll den sórt sin ar iarratasóir comhaontú a dhéanamh 
leis an gComhairle faoi Alt 47 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú), ag srianadh aistriú 
áitíochta na teaghaise ar feadh tréimhse 7 mbliana. 

7.11.4 Forbairt Ribín
Sainmhíníonn na Treoirlínte um Thithíocht Inbhuanaithe Tuaithe d’Údaráis Phleanála (2005) forbairt 
ribíneach ‘sa chás go bhfuil cúig theach nó níos mó ar aon taobh amháin de 250 méadar tugtha d’éadanas 
bóthair’ agus moltar gan forbairt ribíneach a chruthú/a bhuanú ar chúiseanna éagsúla a bhaineann le 
hábhar. maidir le sábháilteacht ar bhóithre, éilimh sa todhchaí ar sholáthar bonneagair phoiblí chomh 
maith le tionchair amhairc.

Agus togra forbartha á bhreithniú againn beidh aird chuí againn ar fhorálacha na dTreoirlínte, ar stair agus 
ar phatrún na forbartha sa cheantar agus ar an bpolasaí seo a leanas:

7.11.5 Tithíocht i Limistéir Ardtaitneamhachta agus ar Bhóithre Rochtana
Tá ról lárnach ag Limistéir Ardtaitneamhachta (ar a dtugtaí limistéir chrios ghlais roimhe seo) mar chuid 
de chreatlach ár lonnaíochtaí, go príomha i dtéarmaí teorannú fisiceach soiléir a sholáthar don cheantar 
uirbeach tadhlach, agus trína n-úsáid chun críocha áineasa agus taitneamhachta pobail. Leagtar amach 
in NPO 62 den NPF an luach a bhaineann le Limistéir Ardtaitneamhachta mar leathnú straitéiseach níos 
fadtéarmaí ar ár gceantair uirbeacha.

Laistigh de Cheantair Ardtaitneamhachta beidh srianta ar fhorbairt chun deighilt shoiléir a choinneáil 
idir ceantair thuaithe agus uirbeacha, chun tacú le forbairt inbhuanaithe na lonnaíochta, chun sraoilleáil 
uirbeach a laghdú agus chun leathnú féideartha na lonnaíochtaí sa todhchaí a chosaint.

Ní bhreithneofar forbairt tithíochta i gCeantair Ardtaitneamhachta ach amháin faoi réir an chuspóra 
foriomlán maidir le carachtar oscailte na dtailte a chothabháil, ag cinntiú inmharthanacht na lonnaíochta 
in aice láimhe. D’fhéadfaí freastal ar riachtanais tithíochta na n-úinéirí talún atá ann cheana ar Limistéir 
Ardtaitneamhachta agus ar na bóithre isteach chuig lonnaíochtaí, nuair nach bhfuil roghanna eile níos 
oiriúnaí ar fáil, agus faoi réir critéar ginearálta suímh agus dearaidh do thithíocht tuaithe mar atá leagtha 
amach sa phlean seo agus sa reachtaíocht ábhartha. treoirlínte.

Cuspóir Beartais Forbartha Ribín

H 29 Seachnóimid cruthú forbartha ribíneach (sainithe mar chúig theach nó níos mó atá ann ar aon 
taobh amháin de 250 méadar ar leith d’éadanas bóthair) agus déanfaimid measúnú ar cé acu an 
gcuirfidh moladh ar leith le forbairt ribíneach agus/nó níos measa, ag féachaint do. méid seo a 
leanas: 
(i) Cineál ceantair thuaithe agus imthosca an iarratasóra.
(ii) A mhéid is féidir an togra a mheas mar fhorbairt inlíonta.
(iii) A mhéid a chomhtháthódh forbairt ribíneach reatha mar thoradh ar an bhforbairt a 

bheartaítear.
(iv) Cúinsí áitiúla, lena n-áirítear stair phleanála an cheantair agus brúnna forbartha.
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7.12 Athchóiriú, Sínte agus Athsholáthar ar na hAnna 
Láithreacha Struchtúir i gCeantair Thuaithe
Spreagann an Chomhairle athúsáid, athchóiriú agus uasghrádú ar theaghaisí agus struchtúir dhúchasacha 
níos sine atá mar chuid thábhachtach dár n-oidhreacht thógtha. Ní bheidh ar iarratasóirí ar chead pleanála 
riachtanas áitiúil tithíochta a léiriú sa chás seo.

Ní bhreithneofar cead scartála ach amháin nuair a léirítear nach bhfuil áit chónaithe dhúchais in ann a 
dhéanamh slán ó thaobh struchtúir de nó a fheabhsú ar bhealach eile.

Mura meastar áit chónaithe a bheith dúchasach agus mura gcuireann sé go mór le hoidhreacht, cuma 
nó carachtar an cheantair, nó má dhéantar damáiste dó thar deisiú réasúnach, breithneofar cead 
pleanála le haghaidh teaghais nua athsholáthair, faoi réir ag socrú cuí. dearadh, scála an fhoirgnimh agus 
gnáthchúinsí pleanála.

Nuair a bhíonn measúnú á dhéanamh ar thograí chun foirgnimh thraidisiúnta a thiontú, a athúsáid agus/
nó a oiriúnú i gceantair thuaithe, tá sé riachtanach:

• Caithfidh na ballaí bunaidh a bheith slán go substaintiúil.

• Cuireann méid aon síneadh tí san áireamh suíomh agus méid an áitribh atá ann cheana féin agus go 
bhfuil meas ar charachtar na mbunstruchtúr.

• Ní chreimeann dearadh an togra cáilíochtaí tsuímh agus dearaidh an fhoirgnimh agus a shuíomh, rud 
a fhágann go bhfuil sé tarraingteach ar an gcéad dul síos.

• Coinnítear agus feabhsaítear gnéithe tírdhreacha aibí le moltaí tírdhreacha.

Tithíocht i Limistéir Ardtaitneamhachta agus Bóithre Cur Chuige Cuspóir Beartais

H 30 Ar thailte atá criosaithe do Thaitneamhacht Ard agus feadh na mbóithre isteach chuig lonnaíochtaí 
déanfaimid:
• Spreagadh a thabhairt d’fhorbairt mhíchuí a bheadh ina bhagairt do chothabháil deighilte 

soiléir idir na ceantair thuaithe agus thógtha, a spreagfadh agus a dhéanfadh leathadh 
uirbeach agus a bhainfeadh ó charachtar tírdhreacha/tuaithe an cheantair; agus,

• Déan soláthar d’úsáidí mar thalmhaíocht agus foraoiseacht, spórt agus áineas agus instealltaí 
seirbhísí poiblí riachtanacha.

Éascóimid tograí forbartha ó úinéirí talún atá ann cheana a bhfuil fíor-riachtanas eacnamaíoch, 
sóisialta nó áitiúil inléirithe acu do chéad teach dá n-áitíocht bhuan féin, faoi réir breithniú a 
dhéanamh ar roghanna eile atá ar fáil agus ar thástáil sheicheamhach, chomh maith le critéir 
ghinearálta maidir le suíomh agus dearadh mar atá leagtha amach in. an plean seo agus sna 
treoirlínte pleanála reachtúla ábhartha.

Athchóiriú agus Leathnú ar Struchtúir Reatha Cuspóir Beartais

H 31 Spreagaimid áitribh agus struchtúir dhúchasacha faoin tuath a choinneáil agus a athchóiriú go 
báúil, agus iad a oiriúnú de réir mar is gá. Freisin:
• Beidh toimhde ann in aghaidh scartála nuair is féidir athchóiriú nó oiriúnú a dhéanamh.
• Ní mór do thograí chun áitribh nach raibh áitithe roimhe seo mar theaghais a thiontú go húsáid 

chónaithe lánaimseartha a léiriú gur féidir rochtain neamhspleách a fháil orthu agus seirbhísiú 
neamhspleách ar aon tríú páirtí.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028 213

Athchóiriú agus Leathnú ar Struchtúir Reatha Cuspóir Beartais

H 32 Mura mbreathnaítear ar theach cónaithe a bheith dúchasach, mura gcuireann sé go mór le 
hoidhreacht, cuma nó carachtar an cheantair nó mura bhfuil sé réasúnta in ann é a dhéanamh slán 
ó thaobh struchtúir de nó a fheabhsú ar bhealach eile, féadfar cead pleanála a dheonú le haghaidh 
teaghais athsholáthair nuair a is féidir a léiriú nach mbeidh drochthionchar ag leagan amach, suíomh 
agus dearadh ar charachtar tuaithe an cheantair agus go bhfuil an fhorbairt ag teacht le prionsabail 
dea-chleachtais dearaidh do thithíocht i suíomhanna tuaithe faoin tuath.

H 33 Ceanglófar ar gach togra maidir le hathchóiriú, síneadh nó athsholáthar réadmhaoine cónaithe 
i limistéir neamhsheirbhísithe comhlíonadh a léiriú do Chód Cleachtais an EPA: Córais Cóireála 
Fuíolluisce Tí (Coibhéis Daonra < 10) 2021 agus aon leasuithe air mar aon le beartais eile agus. 
caighdeáin bhainistíochta forbartha mar atá leagtha amach sa phlean seo.

7.13 Tithíocht i nGaeltacht na nD~ise
Táimid tiomanta a chinntiú go gcuirtear riachtanais uathúla Ghaeltacht na nDéise san áireamh agus moltaí 
á gcinneadh maidir le forbairt tithíochta sa Ghaeltacht mar atá sainmhínithe sa Phlean Forbartha chun a 
chinntiú go gcosnófar inmharthanacht na Gaeltachta mar phobal teanga. Tugann anailís a rinneadh mar 
chuid den ‘Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht’5 le fios gur gá céatadán 
na gcainteoirí gníomhacha, comhtháite Gaeilge i gCeantar Gaeltachta a choinneáil os cionn 67% d’úsáid na 
Gaeilge i bpobal. a bheith inbhuanaithe. Thug na fianaise staitistice le fios go ngéillfidh pobail Ghaeilge ar na 
brúnna a bhaineann le hathrú teanga nuair a thiteann líon na gcainteoirí gníomhacha i bpobal faoi bhun na 
tairsí seo. Rangaíonn an Staidéar Teangeolaíoch An Rinn le 44-67% den daonra iomlán (os cionn trí bliana 
d’aois) mar chainteoirí laethúla Gaeilge.6. 

Chuige seo féachfaidh an Plean Forbartha lena chinntiú go seachnóidh tograí forbartha aon tionchar 
suntasach diúltach, go díreach nó eile, ar úsáid na Gaeilge mar phríomhtheanga labhartha an phobail. 
Cinnteoidh an polasaí thíos go gcuirfear feabhas ar inmharthanacht teanga an cheantair thar thréimhse 
an Phlean Forbartha trí choinníollacha áitíochta a chur i bhfeidhm faoi Alt 47 den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt 2000, arna leasú.

5  Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht; Príomhthorthaí agus Moltaí, Tuarascáil taighde a d’ullmhaigh OÉ 
Gaillimh don Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, 2007.

6  Bunaithe ar Dhaonáireamh 2002 agus suirbhéanna.
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Tithíocht i nGaeltacht na nD~ise Aidhmeanna Beartais

H 34 Nuair a bheidh tograí á n-údarú le haghaidh dhá fhorbairt tí nó níos mó ar thalamh atá criosaithe le 
haghaidh úsáid chónaithe beidh gach ceann díobh seo a leanas ag teastáil uainn:
• Nuair a bheidh tograí á n-údarú le haghaidh dhá fhorbairt tí nó níos mó ar thalamh atá 

criosaithe le haghaidh úsáide chónaithe beidh gach ceann díobh seo a leanas ag teastáil uainn.
• Mairfidh an LEC ar feadh 15 bliana ó dháta an chéad áitíochta san aonad; agus,
• Féadfar fuílleach na n-aonad atá beartaithe a chur ar fáil d’áititheoirí a bhfuil riachtanas áitiúil 

nó riachtanas eile acu cónaí sa Ghaeltacht..

H 35 Agus tograí á mbreithniú chun teach aonair a fhorbairt laistigh de Ghaeltacht na nDéise7 mar atá 
sainmhínithe ar léarscáileanna an Phlean Forbartha, beidh na nithe seo a leanas go léir ag teastáil 
uainn:
• Tá cur chuige seicheamhach i leith sainaithint láithreáin curtha i bhfeidhm agus nach bhfuil 

réadmhaoin níos oiriúnaí ar fáil ag féachaint go háirithe d’infhaighteacht an stoic tithíochta atá 
ann cheana agus leibhéal na bhfolúntas.

• Nach mbeidh drochthionchar ag an bhforbairt bheartaithe ar mhodh a leagan amach, a 
shuíomh agus a dearadh ar charachtar an cheantair agus go bhfuil an fhorbairt ag teacht le 
prionsabail dea-chleachtais dearaidh do thithíocht i suíomhanna tuaithe;8

• Fianaise ar riachtanas inléirithe eacnamaíoch, sóisialta nó áitiúil le cónaí sa cheantar, nó toiliú 
le coinníoll áitíochta agus Clásal Feidhme Teanga (LEC) a cheangal ar feadh 15 bliana ó dháta 
céad áitíochta na teaghaise.

• Cloítear leis na caighdeáin bhainistíochta forbartha go léir is infheidhme.

Nóta: Is é an caighdeán líofachta sa Ghaeilge a theastaíonn chun comhlíonadh an LEC a léiriú ná an 
caighdeán is gá chun pas a fháil ar Leibhéal B2 Me~nleibh~al 2 i scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge 
(TEG) agus bainfidh sé le ceann an teaghlaigh.9

7 Baineann sé seo le gach talamh atá suite laistigh de limistéar sainithe Gaeltachta an CSO, an Sean Phobal san áireamh. 
8 Ba chóir d’iarratasóirí ar fhorbairt a chinntiú go bhfuil tograí comhsheasmhach le prionsabail dearaidh a aithníodh i dtreoirlínte dearaidh 
tithíochta tuaithe infheidhmithe thar go leor údarás áitiúil ar nós an Cork Rural Design Guide 2003. 
9 Beidh ar an gceannaitheoir/cónaitheoir cruthúnas a sholáthar don údarás pleanála go bhfuil Scrúdú TEG B2 déanta acu féin laistigh 
d’fhráma ama réasúnta reatha (laistigh de dhá bhliain anuas, mar shampla) agus cead a thabhairt don údarás pleanála é seo a dhearbhú leis an scrúdú. 
comhlacht, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. 
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7.14 Pobail Inbhuanaithe
Tá ról lárnach ag áiseanna pobail i múnlú ár gcathracha, ár mbailte, ár gcomharsanachtaí agus ár 
sráidbhailte. Soláthraíonn siad do riachtanais oideachais, cultúrtha, spóirt, cúram leanaí, sláinte 
comhshaoil agus sóisialta ár sochaí. Teastaíonn raon áiseanna pobail ó chomharsanachtaí inbhuanaithe 
atá oiriúnach don fheidhm, inrochtana go héasca agus inoiriúnaithe. Ba cheart go mbeadh rochtain éasca 
ag ár saoránaigh go léir ar fud Phort Láirge ar na háiseanna seo chun eisiamh sóisialta agus éagothroime a 
sheachaint.

Soláthraíonn Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Chathair agus Chontae Phort Láirge 2015 - 2020 mar 
aon leis na cuspóirí polasaí atá leagtha amach sa Phlean Forbartha seo deis chun cúrsa gníomhaíochta a 
aithint agus a leagan amach a thacóidh le forbairt eacnamaíoch agus pobail a fhágann gur áit níos fearr é 
Port Láirge mar áit ar cháilíocht níos airde. den saol ar fáil do mhuintir uile an Chontae.

7.15 Aoisbhách
Tá naoi dtéama sa Straitéis a Thacaíonn le Daoine Breacaosta 2017-2022 a úsáidtear mar bhunús 
d’fheabhsuithe is féidir a dhéanamh chun a chinntiú gur áit ‘a Thacaíonn le Daoine Breacaosta’ í ár 
gCathair agus ár gContae agus áirítear leis sin: 

1. Meas agus Cuimsiú Sóisialta.

2. Rannpháirtíocht Shóisialta.

3. Rannpháirtíocht Shibhialta agus Fostaíocht.

4. Timpeallacht Baile.

5. Sláinte/Maireachtáil Ghníomhach.

6. Iompar.

7. Timpeallacht Thógtha agus Nádúrtha.

8. Pobail Níos Sábháilte; agus,

9. Cumarsáid agus Faisnéis.
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7.16 Phort Láirge sláintiúil
Ullmhaíodh Plean Straitéiseach Phort Láirge Sláintiúil 2018 -2021 i gcomhréir le Creat Éire Shláintiúil 2019-
2025 an Rialtais. Féachann an Plean Forbartha le timpeallacht a chur ar fáil ina gcuirtear sláinte na bpobal 
ar fad chun cinn agus ina bhfeabhsaítear iad thar shaolré iomlán ár gcónaitheoirí agus chun tacú le rochtain 
ar dheiseanna a chuidíonn le dea-shláinte fhisiciúil agus meabhairshláinte agus folláine dhearfach a bhaint 
amach. Leagann Plean Straitéiseach Phort Láirge Sláintiúla amach sraith tosaíochtaí trínar féidir le gach 
duine teacht ar roghanna sláintiúla go héasca beag beann ar aois, suíomh nó cúlra socheacnamaíoch.

7.17 Cuimsiú Sóisialta, Comhionannas agus Rannpháirtíocht
Sainmhínítear cuimsiú sóisialta ar go leor bealaí éagsúla ach ceann de na tuiscintí is coitianta ná gur féidir 
leis an tsochaí, trí ghníomhú go cuimsitheach, a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag gach duine páirt a 
ghlacadh i saol an phobail agus cur leis - beag beann ar a n-aois, a gcumas, a náisiúntacht, reiligiún nó aon 
cheann de na tréithe iomadúla eile a fhágann go bhfuil an tsochaí éagsúil. Spreagfaidh agus cuirfidh an 
Chomhairle éiteas de chuimsiú sóisialta agus rannpháirtíocht chun cinn go réamhghníomhach.

7.18 Foirgnimh Phobail
Teastaíonn raon áiseanna pobail ó chomharsanachtaí inbhuanaithe mar atá luaite i dTreoirlínte na Roinne 
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ar Fhorbairt Chónaithe Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeacha (2009).

Spreagfaidh an Chomhairle grúpáil áiseanna fostaíochta pobail, tráchtála agus áitiúla ar nós scoileanna, 
áiseanna spóirt, áiseanna cúram leanaí, ionaid phobail, ionaid cúram sláinte príomhúil agus seirbhís 
tráchtála áitiúil ar scála atá oiriúnach chun freastal ar an bpobal áitiúil trí úsáid talún agus cuspóirí 
criosaithe. . Éascóidh an grúpáil seirbhísí seo forbairt na comharsanachta 10-nóiméad áit a bhfuil siad 
laistigh d’achar siúil ó áitritheoirí, ionaid oideachais agus fostaíochta agus is féidir leo pointe fócasach a 
chruthú don ‘chomharsanacht’. D’fhéadfadh áis nó seirbhís a bheith i láthair (gar dóibh b’fhéidir) ach is 
beag a chuireann le cáilíocht na beatha má bhíonn rochtain lag nó má mheastar go bhfuil cáilíocht íseal. 
Nuair is féidir, ba cheart an tréscaoilteacht a fheabhsú agus inrochtaineacht do gach cumas a éascú lena 
chinntiú go ndéantar freastal ar gach leibhéal rochtana agus soghluaisteachta.

Cuibhrinn 

Is féidir buntáistí éagsúla a bheith ag cuibhrinn phoiblí agus gairdíní pobail lena n-áirítear stíleanna 
maireachtála sláintiúla a chur chun cinn, bithéagsúlacht, rannpháirtíocht ghníomhach i bhfás bia a cheadú, 
agus áirítear leis gníomhaíochtaí inbhuanaithe eile mar mhúiríniú agus beachaireacht. Tá cuibhrinn agus 
gairdíní pobail lonnaithe ag Tionscadal Forbartha Pobail an Bhaile Bhig.
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7.19 Áiseanna Cúraim Leanaí agus Oideachais
Cúram leanaí

Is fachtóir tábhachtach é soláthar áiseanna cúram leanaí don fholláine eacnamaíoch agus sóisialta. 
Tacaíonn an Treochlár um Chuimsiú Sóisialta 2020-2025 agus an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí in 2019 le 
seirbhísí feabhsaithe cúram leanaí a sholáthar ar fud an Stáit. Tá soláthar cúram leanaí riachtanach le cur 
ar chumas tuismitheoirí a bheith rannpháirteach san fhórsa saothair agus ioncam a fháil a sholáthraíonn 
caighdeán maireachtála inghlactha dóibh féin agus dá leanaí. Is féidir le cúram leanaí ardchaighdeáin cur 
go mór le forbairt leanaí i mblianta tosaigh shaol an linbh.

I measc na saincheisteanna reatha a bhaineann le soláthar cúram leanaí ginearálta tá easpa seirbhísí 
cúraim leanaí pobalbhunaithe inacmhainne agus inrochtana agus seirbhísí cúram leanaí roimh agus tar 
éis scoile i gceantair uirbeacha agus tuaithe Phort Láirge, go háirithe i gcóngaracht Chathair Phort Láirge. 
Tá na seirbhísí seo ríthábhachtach chun cabhrú le daoine filleadh ar an obair agus chun oiliúint a éascú 
do dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach. Tá éileamh méadaithe freisin ar chúram leanaí d’aois scoile 
agus ar sholáthar cuimsitheach ar nós clubanna bricfeasta, clubanna obair bhaile agus campaí samhraidh 
de réir mar a bhíonn tuismitheoirí ag filleadh ar an bhfórsa saothair. Cé nach bhfuil baint dhíreach ag an 
gComhairle le soláthar seirbhísí cúram leanaí, féachann an Plean Forbartha lena chinntiú go gcuirtear 
áiseanna dóthanacha ar fáil go háirithe i gceantair nuafhorbartha. Coiste Cúram Leanaí Chontae Phort 
Láirge - Tacaíonn Coisete Cu ram Leanai Phort L~irge le hinfrastruchtúr cúram leanaí agus áiseanna luath-
óige ar fud an Chontae agus ba chóir go mbeadh aird ag aon fhorbairt nua ar a gcuid riachtanas nuair is 
cuí.

Is é an príomhbhonn polasaí do sholáthar áiseanna cúram leanaí ná na 'Treoirlínte um Áiseanna Cúraim 
Leanaí d'Údaráis Phleanála' (2001 ). Ar mhaithe le hinbhuanaitheacht a chur chun cinn molann na 
Treoirlínte go n-áirítear láithreacha oiriúnacha do sholáthar áiseanna cúram leanaí: 

• Limistéir chónaithe.

• Áiteanna fostaíochta.

• Forais mhóra oideachais.

• Lárionaid chathrach agus bhailte/ceantair/ chomharsanachta; agus,

• Limistéir atá áisiúil do ghréasáin iompair phoiblí. 
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Go ginearálta, sa chás go bhfuil forbairt nua chónaithe beartaithe - le 75+ teaghais (nó mar a éilíonn an 
tÚdarás Pleanála ar shlí eile) - cuirfear saoráid cúram leanaí amháin ar fáil ar an láthair de réir Ailt 2.4, 
3.3.1 agus Aguisín 2 de na 'Cúram Leanaí Treoirlínte Saoráidí d'Údaráis Phleanála' (2001 ). Tabharfaidh 
soláthar saoráidí cúram leanaí laistigh de limistéir chónaithe nua agus láithreacha aird ar dháileadh 
geografach agus ar acmhainn na n-áiseanna bunaithe cúram leanaí sa cheantar agus ar phróifíl 
dhéimeagrafach an cheantair atá ag teacht chun cinn. 

Scoileanna 

Tarraingíonn na Treoirlínte ar ‘Forbairt Inbhuanaithe Chónaithe i gCeantair Uirbeacha’ (2009) aird ar leith 
ar an ngá atá le pleanáil do sholáthar scoile amach anseo agus molann siad comhairliúchán tráthúil idir 
Údaráis Phleanála agus an Roinn Oideachais.

Soláthraíonn an ‘Cód Cleachtais um Sholáthar Scoileanna agus an Córas Pleanála’ (2008), a d’ullmhaigh an 
Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus an Roinn Oideachais i gcomhpháirt, treoirlínte 
chun pleanáil don todhchaí do scoileanna a thuar go náisiúnta.

Feabhsóidh an Chomhairle inrochtaineacht inbhuanaithe ar áiseanna reatha scoile trí inrochtaineacht 
rothaíochta/siúlóide nó iompar poiblí agus cinnteoidh sé go mbeidh aon scoil nua inrochtana trí 
rothaíocht/siúlóid ó na príomhdhobharcheantair agus inrochtana le hiompar poiblí le háiseanna sábháilte 
cuí laistigh de rochtain réasúnta ar iompar poiblí agus modhanna taistil gníomhaí de réir dhoiciméad 
Treorach an DoHPLG Soláthar Scoileanna agus an Córas Pleanála. Cinnteoidh an Chomhairle freisin go 
leanfar próiseas láidir roghnúcháin láithreán agus suíomhanna scoile nua á roghnú ag cur san áireamh 
cóngaracht d’fhorbairtí pobail mar ionaid phobail, páirceanna imeartha, leabharlanna srl. ionas gur féidir 
an fhéidearthacht saoráidí a roinnt a uasmhéadú.

Tar éis dul i gcomhairle leis an Roinn Oideachais tá roinnt láithreán aitheanta agus criosaithe go cuí isteach 
sa Phlean Forbartha chuige seo. 

SETU agus Ardoideachas

Tacaíonn an Chomhairle leis an aistriú atá beartaithe ó WIT go dtí Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt 
(SETU). Feidhmeoidh an fhorbairt seo mar phríomhchumasóir chun Port Láirge a athrú go Príomhchathair 
Réigiúnach an Oir-Dheiscirt agus ina Chathair Ollscoile Eorpach nua-aimseartha.

Tógfaidh bunú an SETU seo, mar Ollscoil le Seasamh Idirnáisiúnta, ar an mbonneagar ardoideachais atá ann 
cheana féin agus feabhsóidh sé an soláthar tríú leibhéal sa chathair, agus leathnóidh agus comhtháthóidh sé 
soláthar oideachais níos leithne chun tacú le hainmniú na cathrach mar Ionad Foghlama UNESCO. Cathair agus 
Cathair Ollscoile.

7.20 Áiteanna Adhartha agus Reiligí
Tá méadú tagtha ar líon na bpobal creidimh sa Chontae le tamall anuas agus tá éileamh ar spásanna adhartha 
dá bharr. Cé go bhféadfadh hallaí cathartha agus ionaid phobail deiseanna adhartha poiblí a sholáthar, 
d’fhéadfadh go mbeadh a n-ionaid adhartha féin de dhíth ar phobail chreidimh a bhfuil líon suntasach acu. 
D’fhéadfadh go mbeadh gá le breithniú a dhéanamh ar láithreacha oiriúnacha le haghaidh áiseanna nua, ag 
cur san áireamh an poitéinseal do shaincheisteanna a bhaineann le trácht agus torann má shuitear i limistéir 
mhí-oiriúnacha iad.

Tá freagracht reachtúil ar Údaráis Áitiúla áiseanna adhlactha a sholáthar. Tá roinnt reiligí sroichte nó beagnach 
lánacmhainneacht agus beidh gá le tailte breise a aithint san fhadtéarma ag láithreacha cuí.
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7.21 Ionaid/Seirbhísí Sláinte
Tá roinnt gníomhaireachtaí poiblí, deonacha agus príobháideacha freagrach as áiseanna cúram 
sláinte a sholáthar laistigh den Chontae, agus is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an 
phríomhghníomhaireacht atá freagrach as seirbhísí sóisialta sláinte agus pearsanta a sholáthar. Faoi 
láthair tá trí ospidéal poiblí laistigh de cheantar Phort Láirge, eadhon, Ospidéal Ollscoile Phort Láirge i 
gCathair Phort Láirge, agus Ospidéal Pobail Dhún Garbhán agus Ospidéal Naomh Pádraig, Cnoc Sheáin, 
Cathair Phort Láirge. Tá 11 ionad sláinte i gContae Phort Láirge lonnaithe sna lonnaíochtaí uirbeacha is 
mó.

Cuireann an straitéis cúraim phríomhúil 'Cúram Príomhúil: Treo Nua' a d'fhoilsigh an Roinn Sláinte agus 
Leanaí i 2001 chun cinn forbairt seirbhísí cúraim phríomhúil agus cúraim phobail 'aon stad' atá comhtháite 
faoi aon díon amháin. Tá 3 uimhir. Ionaid Cúraim Phríomhúil i bPort Láirge, ceann i gCathair Phort Láirge, 
ceann sa Trá Mhór agus ceann i Lios Mór. Tá Ionad Cúraim Phríomhúil i mBruach an Chalaidh freisin.

Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge (UHW) 

Soláthraíonn UHW cúram leighis ginearálta, máinliachta agus máithreachais do dhaoine a chónaíonn 
i gCill Chainnigh Theas, i gCathair agus i gContae Phort Láirge. Soláthraíonn an t-ospidéal sainseirbhísí 
do dhaonra an oirdheiscirt c. 500 000. Is é an t-ospidéal an t-ionad ailse ainmnithe don oirdheisceart, a 
sholáthraíonn measúnú rochtana tapa d'ailse Cíche, Próstatach, Scamhóige agus Craicinn. Tá máinliacht 
ailse láraithe ag UHW. Tá 431 leaba d’othair chónaitheacha agus 85 leaba gnáthaimh lae. In 2019 bhí 
58,448 Tinreamh RÉ ag UHW, cóireáilte le 28,554 cás Lae le 21,658 othar cónaitheach (24 uair nó níos mó) 
agus 142,264 freastal OPD. Tá foireann de 2,342 ag UHW Uune 2020).
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7.22 Leabharlanna
Soláthraíonn Leabharlanna Phort Láirge raon leathan de 
sheirbhísí agus d’áiseanna pobalbhunaithe nua-aimseartha 
chun tacú le foghlaim, cultúr, ealaíon agus caitheamh 
aimsire ar fud 12 shuíomh brainse. Úsáideann 16,000 ball 
ár leabharlanna go rialta agus taifeadann siad níos mó ná 
500,000 cuairt agus 500,000 iasacht in aghaidh na bliana. 
Ina theannta sin, cuireann an tseirbhís rochtain ar fáil ar 
iasacht ardchaighdeáin ar líne, oideachas, staidéar áitiúil 
agus acmhainní leictreonacha eile.

Leanfaidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge 
ag leathnú agus ag forbairt na seirbhíse seo faoi réir 
riachtanas agus acmhainní atá ar fáil i gcomhar le Plean 
Forbartha na Seirbhíse Leabharlainne ''Do Leabharlann, 
Do Spás, Do Thodhchaí 2017 - 2022".

7.23 Áiseanna Ealaíne agus Cultúir
Tá oidhreacht chultúrtha shaibhir bheo ag Port Láirge agus 
féiniúlacht chultúrtha láidir, lena n-áirítear a thionscail 
spóirt, litríochta, ceoil agus cruthaitheacha. Is dlúthchuid é 
an cultúr den chaoi a ndéanaimid ár saol laethúil a threorú. 
Ceanglaíonn sé sinn tríd ár deasghnátha agus traidisiúin 
trínár dtírdhreach, teanga, spórt, bia, amhránaíocht agus 
rince. Fréamhaíonn sé sinn agus tugann sé dúinn a braistint 
áite. Cabhraíonn sé lenár sláinte agus lenár bhfolláine, 
cuireann sé ár gcruthaitheacht in iúl agus cuireann sé 
asraonta rannpháirtíochta, rannpháirtíochta, machnaimh, 
ceiliúrtha agus siamsaíochta ar fáil do gach saoránach.

Aithnítear níos mó go bhfuil cruthaitheacht ag tacú le 
nuálaíocht agus forbairt eacnamaíoch. Tacaíonn clár Éire 
Chruthaitheach agus forbairt phleanáilte éiceachóras na 
dtionscal cruthaitheach sa Cheathrú Chultúrtha i bPort 
Láirge le fás cultúrtha agus eacnamaíoch lena n-áirítear 
fostaíocht, turasóireacht agus stádas Phort Láirge mar 
phríomhchathair réigiúnach an Oirdheiscirt. Is féidir le 
hOidhreacht agus Cultúr ról tábhachtach eacnamaíoch a 
imirt a chothaíonn poist, a spreagann turasóireacht agus a 
thacaíonn le hearnáil fáilteachais Phort Láirge.

Féachann an Chomhairle, trína hOifig Ealaíon, le 
saol cultúrtha an Chontae a chur chun cinn agus le 
hinrochtaineacht ar áiseanna ealaíon agus cultúir a mhéadú 
do gach ball den phobal. Bainfear an aidhm seo amach trí 
na háiseanna reatha a choinneáil agus trí áiseanna nua a 
thabhairt isteach, mar Cheathrú Chultúrtha Phort Láirge 
i gcroílár Chathair Phort Láirge. Is féidir le suíomh na 
n-áiseanna sin i mbailte, i gceantair agus i gceantair eile ina 
bhfuil leibhéil níos airde inrochtaineachta iompair phoiblí, 
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mar aon le raon éagsúil d’úsáidí comhlántacha, cur go mór le beogacht agus le hinmharthanacht limistéar 
uirbeach agus le haidhmeanna na forbartha inbhuanaithe.can make a significant contribution to the vitality 
and viability of urban areas and the aims of sustainable development.

7.24 Seirbhísí Dóiteáin
Leanfaidh an Chomhairle ag tacú le forbairt agus uasghrádú na seirbhíse dóiteáin. 

7.25 Áiseanna Áineasa agus Spóirt 
Tá na tairbhí a thagann as rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí spóirt agus áineasa doiciméadaithe go maith. 
Tá éagsúlacht áiseanna agus tailte spóirt agus áineasa ar fud na Cathrach agus an Chontae, a dhéanann 
soláthar do riachtanais áineasa gníomhacha an phobail. Tá sé tábhachtach go mbeadh áiseanna suite san áit 
is luachmhaire agus is insroichte don phobal a bhfuiltear ag freastal orthu. Ba cheart inrochtaineacht a chur 
chun cinn go príomha trí naisc iompair phoiblí agus trí shiúlóid/rothaíocht chomh maith le trí phleanáil agus 
dearadh inrochtana.

Déanfaidh an Chomhairle a dícheall saoráidí a sholáthar le haghaidh spóirt agus gníomhaíocht fhisiciúil 
atá coinnithe go maith, leordhóthanach ó thaobh líon agus inrochtana don oiread daoine áitiúla agus is 
féidir, thar raon éagsúil spóirt. Déanfaidh an Chomhairle é seo trí chaidrimh agus idirghníomhartha le 
Comhpháirtíocht Spóirt Phort Láirge, clubanna spóirt áitiúla, eagraíochtaí réigiúnacha agus náisiúnta spóirt, 
scoileanna, grúpaí pobail. Agus áiseanna spóirt agus áineasa á gcur ar fáil ba chóir tagairt a dhéanamh do na 
príomhbheartais agus pleananna seo a leanas:

• Beartas Náisiúnta Spóirt 2018-2027.

• Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Choirp (seolta 14/1/16).

• Ráiteas Straitéise Spórt Éireann 2018-2022.

• Plean Rannpháirtíochta Spórt Éireann.

• Straitéis Comhpháirtíochta Spóirt Phort Láirge 2018-2022.

• Plean Straitéiseach Phort Láirge Sláintiúil 2018-2022;

• Tuarascáil Phort Láirge Sláintiúla ar Phobail a Dhearadh: an tábhacht a bhaineann le háit i gcur chun 
cinn na sláinte agus na folláine, Iúil 2019.

• Plean Áitiúil Spóirt Phort Láirge; agus.

• Tuarascáil Phort Láirge Sláintiúla ar Phobail a Dhearadh: an tábhacht a bhaineann le háit i gcur chun 
cinn na sláinte agus na folláine, Iúil 2019.

Ullmhaíodh Plean Straitéiseach Chomhpháirtíocht Spóirt Phort Láirge 2018-2022 i gcomhréir leis an 
mBeartas Náisiúnta Spóirt, an Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Choirp agus Straitéis Spórt Éireann. Tá 
sé mar aidhm ag an bPlean Forbartha timpeallacht a sholáthar a spreagann agus a thacaíonn le stíleanna 
maireachtála gníomhacha agus sláintiúla chun rannpháirtíocht i spórt agus i ngníomhaíocht choirp a 
uasmhéadú do chách ar fud na saolré. Leanfaidh an Chomhairle ag obair go dlúth le Comhpháirtíocht Spóirt 
Phort Láirge chun an comhsprioc seo a bhaint amach.

Tabharfar aghaidh ar áiseanna spóirt scoile agus pobail a roinnt tríd an bpróiseas bainistíochta forbartha 
agus i gcomhar leis an Roinn Oideachais.

Cuirfidh an Chomhairle chun cinn soláthar spáis oscailte ar scála réigiúnach agus saoráidí áineasa lena 
n-áirítear na páirceanna agus áiseanna réigiúnacha, go háirithe iad siúd atá gar do limistéir forbartha laistigh 
dár lonnaíochtaí uirbeacha móra.
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Limistéir Súgartha

Súgradh Réidh Seasta! D’fhoilsigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige ‘Polasaí Súgartha Náisiúnta’ in 2019. Is 
é príomhaidhm an Bheartais Náisiúnta Súgartha creat a sholáthar d’fhorbairt sa todhchaí chun deiseanna 
súgartha níos fearr a chruthú do leanaí. Is é an cuspóir foriomlán atá aige ná pleanáil a dhéanamh do 
mhéadú ar shaoráidí súgartha poiblí agus, ar an gcaoi sin, feabhas a chur ar chaighdeán maireachtála na 
leanaí atá ina gcónaí in Éirinn trí níos mó deiseanna súgartha a sholáthar dóibh. Tá an Chomhairle ag bogadh 
i dtreo fealsúnacht agus cur chuige Súgartha Dúlra atá níos mó maidir le soláthar Deiseanna Súgartha sa 
Chontae. Is éard atá i gceist leis seo an bhéim a aistriú ó sholáthar trealaimh amháin go dtí úsáid agus giaráil 
an ghéineas loci agus carachtar tírdhreacha na láithreán lasmuigh i gcomhcheangal le heilimintí nádúrtha 
(m.sh. dealbhóireacht cré, carnadh, locháin, stumpaí crann). Soláthraíonn an cur chuige • Dúlra seo eispéiris 
níos luachmhaire agus feabhsaíonn sé sláinte agus folláine.
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Úsáidí Uiscebhunaithe

Aithnítear go bhfuil forbairt áiseanna feabhsaithe do spóirt uisce-bhunaithe tábhachtach chun cuanta feadh 
ár n-uiscebhealaí intíre agus chósta an Chontae a athbheochan. Tacóidh an Chomhairle le húsáidí agus 
gníomhaíochtaí uisce-bhunaithe dá leithéid sna cuanta agus feadh na n-aibhneacha agus an chósta, le béim 
ar na cinn a fhreastalaíonn ar speictream níos leithne den daonra..

Tá c.100 ciliméadar de chósta sa Chontae mar aon leis an tSiúir agus an Abhainn Dubh, ar sócmhainní 
luachmhara iad. Má bhaintear leas iomlán astu d’fhéadfaidís cur le sláinte agus leas na n-áitritheoirí agus 
na n-oibrithe sa Chontae agus méadóidh siad leibhéil rannpháirtíochta sa spórt agus sa ghníomhaíocht 
choirp go háitiúil. Is féidir leis na gníomhaíochtaí seo poitéinseal suntasach a thairiscint le haghaidh fáis 
turasóireachta.

Bonneagar Snámha

D'aithin an Beartas Náisiúnta Spóirt an snámh mar cheann de na spóirt tosaíochta a bhfuil an poitéinseal 
is mó acu le leibhéil níos airde de rannpháirtíocht ghníomhach a ghiniúint thar shaolré iomlán. Is bunscil 
saoil í an snámh freisin agus tá sé ar cheann den bheagán spórt a bhfuil rochtain ag gach aois, inscne agus 
cumas air, beag beann ar leibhéil aclaíochta nó stádas sláinte agus mar sin ní mór aird ar leith a thabhairt ar 
áiseanna snámha a sholáthar sa Phlean Forbartha.
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7.26 Tionscnamh Chathair Gníomhach Phort Láirge
Tá Port Láirge ainmnithe mar ‘Chathair Ghníomhach’ faoi thionscnamh Chathair Gníomhach Spórt Éireann. 
Féachfaidh an tionscnamh seo le noirm shóisialta a chruthú faoi bhuntáistí an spóirt agus na gníomhaíochta 
coirp agus cuirfidh sé deiseanna ar fáil do chónaitheoirí Chathair Phort Láirge a bheith gníomhach, beag 
beann ar chumas nó aois. Oibreoidh an clár le príomh-chomhpháirtithe chun gníomhaíocht fhisiciúil 
a mhéadú agus neamhghníomhaíocht a laghdú, trí thimpeallachtaí a fhorbairt ina dtugtar spreagadh 
agus tacaíocht do dhaoine a bheith gníomhach, ag obair ar deireadh i dtreo stíleanna maireachtála níos 
sláintiúla do chách. Tá coincheap Cathracha Gníomhacha Spórt Éireann tógtha ar phrionsabail an Phlean 
Gníomhaíochta Domhanda um Ghníomhaíocht Choirp, GAPPA, a d’fhorbair an WHO in 2018. Oibreoidh an 
Chomhairle go dlúth le Comhpháirtíocht Spóirt Phort Láirge agus le príomhpháirtithe leasmhara eile chun 
tacú leis an tionscnamh seo agus é a fhorbairt.

Tá Straitéis Chathair Ghníomhach Spórt Éireann briste síos i gceithre phríomhcholún:

1. Cumainn Gníomhacha.

2. Timpeallachtaí Gníomhacha.

3. Daoine Gníomhacha; agus,

4. Córais Ghníomhach.
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7.27 Cuspóirí Beartais Pobail Inbhuanaithe

Pobail Inbhuanaithe Cuspóirí Beartais

SC 01 Tacú le forbairt pobail inbhuanaithe atá cothromaithe go sóisialta agus go heacnamaíoch agus 
cabhrú le cuspóirí agus gníomhaíochtaí an Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) a 
sheachadadh agus a chur i bhfeidhm i gcomhar leis na Coistí Forbartha Áitiúla agus Eacnamaíocha.

SC 02 Na leibhéil is airde de chuimsiú sóisialta agus inrochtaineacht uilíoch ar gach áis agus seirbhís 
sóisialta agus pobail a chur chun cinn.

SC 03 Comhoibriú, tacaíocht agus obair a dhéanamh, i gcomhar le pobail áitiúla, soláthraithe seirbhísí 
sóisialta agus pobail, Oifig Ealaíon Chomhairle Phort Láirge, An Chomhairle Ealaíon agus 
príomhpháirtithe leasmhara eile chun soláthar a dhéanamh do sholáthar áiseanna sóisialta, pobail, 
cultúrtha agus áineasa ar fud na Cathrach agus an Chontae. , atá inrochtana go héasca, lena 
chinntiú go bhfuil rochtain ag gach pobal ar raon áiseanna a fhreastalaíonn ar na riachtanais, lena 
n-áirítear ‘áiteanna athraithe seomraí folctha’.

Port Láirge Sláintiúil Cuspóir Beartais

SC 05 Tacú le cuspóirí an bheartais sláinte poiblí lena n-áirítear Éire Shláintiúil agus an Plean Náisiúnta 
um Ghníomhaíocht Choirp, trí bheartais den sórt sin a chomhtháthú, nuair is cuí agus ag an scála is 
infheidhme, le beartas pleanála.

SC 06 Tacú le cruthú Chathair agus Chontae Shláintiúil agus é a éascú de réir Phlean Straitéiseach Phort 
Láirge Sláintiúla 2018 - 2021 agus aon athbhreithniú air ina dhiaidh sin. Tacóidh an Chomhairle 
freisin le forbairt Thionscnamh Chathair Gníomhach Phort Láirge mar phríomh-chomhpháirtí agus 
geallsealbhóir.

Cuspóir Beartais a Thacaíonn le Daoine Breacaosta

SC 04 Tacú le agus éascú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm Straitéis Phort Láirge a Thacaíonn le Daoine 
Breacaosta 2017-2022 agus aon Straitéis a Thacaíonn le Daoine Breacaosta do Phort Láirge ina 
dhiaidh sin.

Cuspóir an Bheartais um Chomhionannas, Cuimsiú Sóisialta agus Rannpháirtíocht

SC 07 Breithniú a dhéanamh ar éagsúlacht chultúrtha agus ar mhionlaigh eitneacha agus riachtanais 
na bpobal á bpleanáil agus a chinntiú go bhfuil na háiseanna pobail agus na seirbhísí sóisialta a 
chuirtear ar fáil inrochtana do gach duine aonair, pobal agus earnáil den tsochaí, lena n-áirítear 
daoine faoi mhíchumas, daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu, daoine scothaosta, daoine óga, 
imeallaithe agus faoi mhíbhuntáiste. grúpaí.

SC 08 Comhionannas a chur chun cinn agus laghdú de réir a chéile a dhéanamh ar gach cineál eisiamh 
sóisialta is féidir a bheith ann mar gheall ar inscne, féiniúlacht inscne, stádas pósta, stádas 
teaghlaigh, aois, cine, reiligiún, míchumas, claonadh gnéasach, náisiúntacht, easpa dídine agus 
ballraíocht den Lucht Siúil agus a chur chun cinn. rannpháirtíocht ghníomhach.
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Cuspóirí Beartais um Chúram Leanaí agus Áiseanna Oideachais

SC 14 Spreagfaimid soláthar saoráidí cúram leanaí i suíomhanna cuí, lena n-áirítear ceantair chónaithe, lár 
na cathrach/baile, lárionaid dúiche agus chomharsanachta, i limistéir fostaíochta agus bunaíochtaí 
oideachais de réir an bheartais náisiúnta agus an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil. Treoirlínte ar Áiseanna Cúraim Leanaí: Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (RCORÁ, 2001) agus aon 
treoirlínte reachtúla ábhartha eile a d’fhéadfadh a bheith eisithe le linn thréimhse an Phlean seo.
Éileoidh muid mar chuid d’iarratais phleanála d’fhorbairtí nua ar mhórscála cónaithe, pobail, 
tráchtála, miondíola agus ilúsáide go ndéanfaí soláthar d’áiseanna cúram leanaí saintógtha 
cuí nuair a mheasann an tÚdarás Pleanála agus Coiste Cram Leanai go bhfuil gá lena leithéid 
d’áiseanna. Phort Láirge (CCLPL).

SC 15 Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle bunscoileanna agus meánscoileanna nua a bheith suite i 
gcroílár ár gcomharsanachtaí agus ár bpobail. Bainfear é seo amach trí oibriú i gcomhar leis an 
Roinn Oideachais agus le pobail áitiúla ag cinntiú go soláthrófar láithreacha scoile go tráthúil chun 
freastal ar fhorbairtí nua. Cuirfear beartas comhroinnte agus ilúsáide áiseanna spóirt scoile/pobail 
chun cinn. Déanfar úsáid foirgnimh agus áiseanna scoile lasmuigh de ghnáthuaireanta scoile a 
oibriú de réir Threoirlínte na Roinne Oideachais agus forálacha na nAchtanna Pleanála.

SC 16 Scoileanna atá ann cheana féin agus a n-áiseanna a chosaint agus suíomhanna bunscoile agus iar-
bhunscoile a chur in áirithe de réir riachtanais na n-údarás oideachais ábhartha agus tacú le soláthar 
áiseanna scoile agus le forbairt/athfhorbairt scoileanna atá ann cheana le haghaidh oideachais agus 
pobail inbhuanaithe eile. úsáidí bonneagair ar fud na Cathrach agus an Chontae.

Cuspóirí Beartais Saoráidí Pobail

SC 09 Soláthar na n-áiseanna pobail ar fud na Cathrach agus an Chontae a chothabháil agus, nuair is 
féidir, a fheabhsú agus a leathnú chun a chinntiú go bhfuil áiseanna leordhóthanacha chun freastal 
ar riachtanais na bpobal ar a bhfreastalaíonn siad, go bhfuil rochtain shábháilte orthu ag siúl agus 
ag rothaíocht, laistigh de shiúlóid nó rothaíocht, fad slí. agus comhtháite go fisiciúil le ceantair 
chónaithe agus fostaíochta agus soláthraítear iad i gcomhthráth le forbairt nua cónaithe. Cuirfear 
polasaí áiseanna comhroinnte agus ilúsáide chun cinn.

SC 10 Féachaint le héifeachtúlacht fuinnimh stoc foirgneamh reatha na Comhairle a fheabhsú chun 
éifeachtúlacht fuinnimh a chur chun cinn i ndearadh agus i bhforbairt gach foirgneamh nua sa 
Chontae, de réir na Rialachán Foirgníochta Cuid L (Breosla agus Fuinneamh a Chaomhnú)

SC 11 Comhoibriú le gach soláthróir seirbhíse maidir le háiseanna nua sláinte, oideachais, leabharlainne, 
sóisialta agus pobail a sholáthar trí fhoirgnimh institiúideacha agus áiseanna pobail atá ann cheana 
a athúsáid nó nuair a theastaíonn foirgnimh nua go mbeidís oiriúnach le haghaidh ilúsáide.

SC 12 Garraíodóireacht phobail, cuibhrinn agus úsáid eile a bhaint as spás oscailte a spreagadh chun 
oideachas agus cleachtas maireachtála carbóin níos ísle a éascú.

SC 13 Féachfaimid le háiseanna cuí pobail a sholáthar ar fud ár bpobail agus cuirfimid halla/mol pobail ar 
fáil sna láithreacha seo a leanas:
• baile Dhún Garbhán
• Port Lách; agus.
• Trá Mhór.
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Cuspóirí Beartais um Chúram Leanaí agus Áiseanna Oideachais

SC 17 Tacú le soláthar áiseanna cúram leanaí agus scoileanna nua agus athchóirithe ar shuímh atá suite 
laistigh de nó gar do chomharsanacht/ceantair uirbeacha atá ann cheana/atá beartaithe agus ar 
chonairí iompair phoiblí atá ann cheana/atá beartaithe, a fhreastalaíonn ar riachtanais éagsúla na 
bpobal áitiúil.

SC 18 Tacú le forbairt agus soláthar leanúnach na nInstitiúidí Breis agus Ardleibhéil sa Chathair agus sa 
Chontae lena n-áirítear SETU, Institiúid Breisoideachais Choláiste Phort Láirge agus aon Institiúidí 
Breisoideachais agus Ardleibhéil nua - lena n-áirítear coláistí Éireannacha nó ollscoileanna móra 
thar lear cibé acu laistigh de champais bhunaithe nó i gcampais nua campais.

SC 19 Tacú le hoiriúnú don athrú aeráide i scoileanna agus in áiseanna pobail.

Ionaid Sláinte/Seirbhísí Cuspóirí Beartais

SC 20 Tacaíocht agus éascú a dhéanamh ar fhorbairt ionad sláinte, ospidéil, clinicí, áiseanna meabhairshláinte 
agus folláine agus lárionad cúraim phríomhúil pobalbhunaithe i gceantair uirbeacha chuí i gcomhar le 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus gníomhaireachtaí reachtúla agus deonacha eile.

SC 21 Tacú le forbairt Ospidéal na hOllscoile Port Láirge mar ionad sármhaitheasa don Oirdheisceart atá in 
ann cúram sláinte ardchaighdeáin a sholáthar do dhaonra méadaitheach an Cheantair Uirbigh agus 
Réigiún an Oir-Dheiscirt níos leithne, faoi réir thorthaí na measúnuithe comhshaoil agus an phróisis 
phleanála.

SC 22 Tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt Seirbhísí Géarchúraim breise agus seirbhísí/áiseanna sláinte breise 
ag UHW mar a aithníodh sa Phlean Forbartha Náisiúnta Tosaíochtaí Straitéiseacha agus soláthar 
Dara Áis Cathaotharlainne de réir WMASP PO 22 den RSES.

SC 23 Spreagadh a thabhairt do chomhtháthú áiseanna cuí cúram sláinte laistigh de phobail nua agus 
phobail atá ann cheana féin.

Cuspóirí Beartais Leabharlanna

SC 24 Leanúint ar aghaidh ag tacú le forbairt na seirbhíse leabharlainne atá ann faoi láthair agus soláthar a 
dhéanamh do sheirbhís agus líonra leathnaithe faoi réir riachtanas agus infhaighteacht acmhainní i 
gcomhar le Plean Forbartha na Seirbhíse Leabharlainne “Do Leabharlann, Do Spás, Do Thodhchaí 2017-
2022.

SC 25 Naisc a fhorbairt idir na háiseanna leabharlainne reatha don oideachas tríú leibhéal (SETU) agus 
áiseanna for-rochtana maidir le cianfhoghlaim.
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Cuspóirí Beartais um Shaoráidí Ealaíne agus Cultúir

SC 26 Spreagfaidh an Chomhairle caomhnú, feabhsú agus soláthar na nEalaíon agus an Chultúr atá aitheanta 
mar nithe luachmhara ó thaobh cur le leas fisiceach, sóisialta agus eacnamaíoch don Chontae. Éascóidh 
an Chomhairle freisin forbairt leanúnach saoráidí ginearálta ealaíon agus cultúrtha ar fud Phort Láirge 
trí mheasúnuithe riachtanas áitiúla atá bunaithe ar fhianaise ag cur san áireamh • dinimic daonra agus 
aoise reatha agus sa todhchaí, soláthar agus rochtain sócmhainní ealaíon agus cultúrtha reatha, mianta 
pobail, deiseanna áite feabhsú a dhéanamh trí bhonneagar fisiciúil agus forbairt lena n-áirítear soláthar 
spáis oscailte ilúsáide pobail áit ar féidir leis an tionchar is mó a bheith aige. Déanfar é sin i gcomhréir 
le Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta na Comhairle (2018-2022) agus leis an Straitéis Ealaíon (2016-
2021) nó déanfar iad seo a nuashonrú chomh maith le Beartas Forbartha Ealaíon ina dhiaidh sin. Ba 
cheart aird ar leith a thabhairt ar na cuspóirí spásúlachta atá leagtha amach i nGníomh 5.1 den Straitéis 
Cultúir agus Cruthaitheachta (2018- 2022) a bhfuil sé mar aidhm aige ‘Deiseanna a aithint maidir le 
húsáid roinnte spásanna go háitiúil le haghaidh rannpháirtíocht agus gníomhaíochtaí cultúrtha’ agus, 
Cuspóir Straitéis Ealaíon an Chontae 4 (I.P.4.2) a fhéachann le “Tuarascáil Taighde Infrastruchtúir a 
Choimisiúnú chun bonneagar ealaíon reatha agus straitéisí a chinneadh chun úsáid a uasmhéadú agus 
bonneagar ealaíon a fheabhsú ar fud an chontae.

SC 27 Tacaíocht agus forbairt a dhéanamh ar shaoráidí agus féilte ealaíon agus cultúrtha atá ann cheana 
i bPort Láirge agus spreagadh a thabhairt do sholáthar áiseanna ealaíon agus cultúrtha nua nó 
feabhsaithe agus bunú féilte agus imeachtaí nua, go háirithe iad siúd a bhfuil idirdhealú náisiúnta 
agus idirnáisiúnta ag baint leo agus i gcodanna den Chontae ina bhfuil. easnamh san fhoráil sin. Chun 
cabhrú leis seo déanfar clár contae de shócmhainní ealaíon agus cultúrtha a chomhlíonadh le linn 
shaolré an Phlean Forbartha.

SC 28 Ceathrú Chultúrtha Phort Láirge a chothú agus a fhorbairt go gníomhach (mar atá leagtha amach 
i bPlean Straitéiseach WCQ 2021 - 2025) mar áit atá cuimsitheach agus mar áit do nuálaíocht agus 
fás inbhuanaithe d’earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha oirdheisceart na hÉireann; a bheith 
ina áit shainiúil tarraingteach i gcroílár Phort Láirge atá oscailte, inspioráideach agus ina chuid 
ríthábhachtach de gheilleagar cruthaitheach, eolais agus cuairteoirí na cathrach.

SC 29 Soláthar na healaíne poiblí a chur chun cinn, lena n-áirítear ealaín shealadach agus dealbhóireacht, 
trí mheicníochtaí amhail an Scéim Céatadáin don Ealaín arna thacú ag an rialtas agus an próiseas 
bainistíochta forbartha.

Cuspóirí Beartais um Áiseanna Áineasa agus Spóirt

SC 30 Soláthar agus bainistiú bonneagair ardchaighdeáin spóirt agus áineasa a chur chun cinn ar fud na 
Cathrach agus an Chontae, i gcomhar le pobail áitiúla, de réir an Bheartais Náisiúnta Spóirt 2018-2027, 
agus CCLCPL, chun a chinntiú go bhfuil riachtanais ar leith ag baint le riachtanais éagsúla. cuimsítear 
grúpaí i bpleanáil agus i ndearadh áiseanna nua.

SC 31 Feabhas a chur ar rochtain ar spásanna áineasa, ar shaoráidí agus ar thaitneamhachtaí do gach 
saoránach beag beann ar chumas, aois, stádas socheacnamaíoch agus chun tacú le forbairt limistéar 
clúdaithe ilchuspóireach faoin aer le haghaidh gníomhaíochtaí allamuigh ar feadh na bliana mar ióga, 
pilates, snámha lasmuigh.

SC 32 Leanúint ar aghaidh ag tacú le forbairt na Mol Spóirt Pobail Uirbeach agus Tuaithe trí 
Chomhpháirtíocht Spóirt Phort Láirge mar mhúnla seachadta ar fud an Chontae.

SC 33 Éascú agus tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt saoráidí snámha pobail inbhuanaithe 25m nua i 
gCathair Phort Láirge, sa Trá Mhór agus i nDún Garbhán/Réigiún Iarthar Phort Láirge, chun an 
inrochtaineacht uasta a bhaint amach do chónaitheoirí Phort Láirge, lena n-áirítear comhtháthú 
le agus forbairt na n-áiseanna spóirt gaolmhara atá ann cheana féin, in éineacht le bonneagar 
cuí. Éascóidh agus tacóidh an Chomhairle freisin le rochtain oiriúnach agus imleor ar dheiseanna 
snámha poiblí ag láithreacha lasmuigh.
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Cuspóirí Beartais um Áiseanna Áineasa agus Spóirt

SC 34 Tacú le soláthar áiteanna súgartha struchtúrtha agus neamhstruchtúrtha le trealamh agus áiseanna 
cuí, ag ionchorprú agus ag éascú Súgradh Dúlra maidir le soláthar deiseanna súgartha ar fud an 
Chontae. Féachfaidh na háiseanna súgartha seo freisin le huilechuimsitheacht agus inrochtaineacht 
a uasmhéadú, lena chinntiú go n-éascófar riachtanais gach aoisghrúpa agus cumais - leanaí, déagóirí, 
daoine fásta agus daoine scothaosta - sna páirceanna poiblí agus spásanna oscailte.

SC 35 Soláthar a dhéanamh d’fhorbairt spásanna tiomnaithe óige i bpríomhcheantair uirbeacha ar nós 
Cathair Phort Láirge, Dún Garbhán agus Trá Mhór agus spásanna ilfheidhmeacha a fhorbairt i bpobail 
níos lú / i gceantair thuaithe.

SC 36 Rochtain ar Abhainn na Siúire a chosaint agus a fheabhsú, go háirithe laistigh de Chathair 
Phort Láirge, agus ar thaitneamhacht áineasa agus spóirt uiscebhunaithe ár n-aibhneacha, ár 
n-uiscebhealaí, cósta agus cuanta go léir faoi réir Fhodhlíthe na Comhairle, agus na dTreoracha um 
Ghnáthóga agus Éin.

SC 37 Tacú le cuspóirí Chomhpháirtíocht Spóirt Phort Láirge i seachadadh a straitéise chun 
rannpháirtíocht i spórt agus i ngníomhaíocht choirp a mhéadú i bPort Láirge.

SC 38 Rochtain shábháilte ar Ghlasbhealach Phort Láirge a fheabhsú agus naisc nua a chruthú lenár 
lonnaíochtaí tuaithe.

Cuspóirí Beartais Spáis Oscailte

SC 39 Tacú le cuspóirí Straitéis Spáis Oscailte, Caitheamh Aimsire agus Crios Glas Phort Láirge a fhéachann le 
suíomh a aithint do Pháirc Scála Réigiúnach laistigh de Cheantar Cathrach Phort Láirge chomh maith le 
páirceanna comharsanachta agus spásanna oscailte a fhorbairt. Bainfear é seo amach agus oibreofar i 
gcomhar le Comhairle Contae Chill Chainnigh agus páirtithe leasmhara ábhartha chun an straitéis sin a 
sheachadadh.

SC 40 Straitéis Spáis Oscailte a ullmhú don Chontae ag féachaint do pháirceanna baile, cosáin, siúlóidí, 
caitheamh aimsire lasmuigh agus spásanna agus acmhainní taitneamhachta eile agus a chinntiú 
go bhfuil aon phlean nó tionscadal a bhaineann le pleanáil spáis oscailte nó turasóireacht faoi réir 
Scagthástála Measúnaithe Cuí i gcomhréir le an Treoir maidir le Gnáthóga, agus measúnú ina dhiaidh 
sin de réir mar is gá.

SC 41 Ordlathas de pháirceanna tarraingteacha agus spásanna oscailte poiblí, a bhíonn éagsúil ó thaobh 
méide agus nádúr, a sholáthar atá cuimsitheach, trí bheith inrochtana go héasca agus fad áisiúil 
ó bhaile daoine agus/nó áiteanna oibre. Oibreoimid freisin le Líonra Míchumais Phort Láirge chun 
boird chumarsáide cuimsitheacha a sholáthar nuair is gá i bpáirceanna agus i spásanna poiblí eile.

SC 42 Chun spás oscailte áineasa poiblí agus príobháideach atá ann cheana a chosaint agus de ghnáth 
cuirfear in aghaidh cailliúint na n-áiseanna sin mura gcuirtear saoráidí áineasa eile ar fáil i 
suíomh oiriúnach, nó gur féidir a léiriú nach bhfuil dóthain éileamh ann a thuilleadh chun an áis a 
chothabháil.

SC 43 Spás oscailte breise a sholáthar, nuair is praiticiúil, ag íosráta 2.83ha (7 n-Acra) in aghaidh 1000 
daonra.



Cruthú Áit
Caibidil 8

Fás Dlúth Inbhuanaithe Gníomhaíocht ar son na hAeráide

Inrochtaineacht agus Nascacht Áiteanna agus Pobail Inbhuanaithe

Oidhreacht
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Caibidil 8: Cruthú Áit

Cuspóirí Straitéiseacha

Rogha ilghnéitheach áiteanna a chur chun cinn atá tarraingteach, de dhearadh ardchaighdeáin, dírithe ar an 
scála daonna agus inrochtana do chách; feidhmeoidh siad seo mar chroílár gach pobail ar fud Chathair agus 
Chontae Phort Láirge.

Bainfear é seo amach trí:
 - naisc inbhuanaithe idir daoine agus áit a neartú, dearadh eiseamláireach uirbeach a chur chun cinn,
 - éagsúlacht na foirme tógtha, úsáidí agus spásanna amuigh faoin aer as a dtagann idirghníomhartha 

sóisialta dearfacha,
 - astaíochtaí carbóin laghdaithe, agus
 - deiseanna níos fearr don bhithéagsúlacht.

8.0 Réamhrá
Féachann cruthú áite le naisc a bhaint amach idir daoine agus na háiteanna poiblí a úsáideann siad. Is minic a 
shainmhínítear áit phoiblí mar spásanna idir ár dtithe agus an domhan mór, mar shampla cosáin, sráideanna, 
cosáin, foirgnimh agus cearnóga. Is iad na spásanna seo áit a dtarlaíonn ár saol poiblí, áit a dtaistealaíonn 
muid chuig agus ón obair agus ón scoil, áit a mbímid ag suí, ag súgradh, ag seasamh, ag caint, ag siúl agus ag 
rothaíocht.

Is í an phríomhaidhm atá le cruthú áite ná ár n-áiteanna uirbeacha a dhéanamh níos sona, níos sláintiúla 
agus níos éasca le siúl, go háirithe do dhaoine óga agus do dhaoine scothaosta. Caithfidh ár n-áiteanna 
poiblí a bheith an-inrochtana agus nasctha, sábháilte agus compordach, ilfheidhmeach, sóisialta, glas agus 
inbhuanaithe. 

Treoróidh an Plean Forbartha suíomh agus cineál na forbartha trí na Straitéisí Lonnaíochta agus Croí - Straitéisí. 
Leagann na straitéisí seo ordlathas spásúlachta amach do Phort Láirge, agus leagann siad amach ina dhiaidh 
sin an cúlra don phatrún fáis sa todhchaí laistigh den Chathair agus den Chontae

Tacaíonn an Plean le forbairt ordlathas de lonnaíochtaí uirbeacha ardchaighdeáin, bríomhara, comhdhlúite 
agus tarraingteach. Áirítear leis seo forbairt Phort Láirge mar Chathair Réigiúnach don Oirdheisceart le 
tacaíocht ón Trá Mhór, agus Dún Garbhán mar Phríomhbhaile. Tacaíonn roinnt bailte beaga agus ceantair 
uirbeacha, agus sráidbhailte ar fud an Chontae leis an ordlathas seo.

Gné thábhachtach de na cruthanna a mhúnlaíonn Port Láirge ná ár dtuath oscailte agus ár dtailte 
Ardtaitneamhachta. Scarann siad seo na ceantair uirbeacha agus tuaithe a chuidíonn le sainghné Phort Láirge 
a shainiú, ag soláthar braistint áite agus féiniúlacht áitiúil do bhailte agus sráidbhailte aonair. Tá sé tábhachtach 
go gcoinneofaí an patrún ginearálta forbartha seo le forbairt fhónta agus inbhuanaithe an Chontae ina 
iomláine.

Is féidir ról tábhachtach a bheith ag cruthú áite chun cuidiú le deighilt shoiléir idir na lárionaid uirbeacha agus 
an tuath oscailte, agus ag an am céanna limistéir shaintréithe uathúla a chruthú laistigh de chroí-lárionaid 
uirbeacha agus bruachbhailte gaolmhara ár gcathracha, ár mbailte agus ár sráidbhailte, chun cabhrú le pobail 
agus áiteanna inbhuanaithe a dhéanamh.

Tá naisc thábhachtacha freisin idir déanamh áite agus infheistíocht ghnó/cruthú post. Aithnítear cruthú áite 
mar dhifreálaí tábhachtach i bhFiontraíocht 2025, Beartas Náisiúnta Fiontraíochta na hÉireann 2015-25. Tá sé 
mar thosaíocht ag an straitéis fiontraíochta “acmhainneacht iomlán ár réigiún a bhaint amach trí infheistíochtaí 



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028232

i ndéanamh áite – áiteanna a fhorbairt atá tarraingteach d’infheistíocht gnó agus do dhaoine le maireachtáil 
agus le hoibriú iontu”. Déantar é seo a mheas tuilleadh i gCaibidil 4. Beartas tábhachtach eile de chuid na 
Comhairle is ea ár mbailte agus ár sráidbhailte agus ár spásanna a athbheochan trí chruthú áite cruthaitheach 
agus athghiniúna, chun cuidiú le soláthar dlúthfhás, déantar é seo a iniúchadh go mion i gCaibidil 3 agus 11.

Trí chruthú áite, a chuimsíonn cur chuige ilghnéitheach maidir le pleanáil, dearadh agus bainistíocht, 
leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh ag cinntiú go bhforbrófar pobail inbhuanaithe trí thacú le forbairt 
úsáidí tithíochta, miondíola, cultúrtha, oidhreachta, fóillíochta agus fostaíochta ar ardchaighdeán poiblí. 
réimse, áiseanna pobail, dearadh agus caighdeáin agus spás oscailte ar fud an Chontae. Cuirtear na moltaí 
seo a leanas ar fáil mar threoirlínte; áfach, ba cheart na prionsabail bhunúsacha a leanúint.

Fíor 8.1 Comhábhair na Cruthú Áite (Foinse NPF)

Foinse: Faighte ón Strategic Investment Board Limited, 2008
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Beartas Straitéiseach

• Trí rannpháirtíocht pobail, líonra d’áiteanna ar leith a fhorbairt atá athléimneach, sábháilte, 
tarraingteach, inoiriúnaithe agus spreagúil, a chuireann modhanna inbhuanaithe iompair chun cinn, atá 
inrochtana do chách, a fheabhsaíonn an deis d’idirghníomhú sóisialta agus a léiríonn agus a thugann 
meas ar éagsúlacht gach pobal.

• Coincheap cathrach/comharsanachta 10-nóiméad a fhorbairt chun a chinntiú go bhfuil ár gcathair agus 
ár mbailte inbhuanaithe, inmharthana agus bunaithe go príomha ar riachtanais an phobail chónaithe 
níos leithne.

• Cruthú áite a chumhdach i ngach forbairt ar fud na cathrach agus an chontae, chun pobail agus 
timpeallachtaí sóisialta inbhuanaithe a chruthú.

Cuspóir Ginearálta um Chomhdhéanamh Áite

Áit 01 • Suímh deiseanna as feidhm agus féideartha a aithint laistigh den Chathair agus den Chontae 
agus spreagadh agus éascú a dhéanamh ar athúsáid agus ar athnuachan talún agus 
foirgneamh tréigthe sna lárionaid uirbeacha.

• Oibriú le húinéirí talún agus le leasanna forbartha chun an poitéinseal a bhaineann le talamh 
agus foirgnimh oiriúnacha, ar fáil agus inmharthana a shaothrú le haghaidh forbartha/
athnuachana cuí.

• Tacú le ‘bainistiú gníomhach talún’ trí athghiniúint agus forbairt na gceantar tógtha atá ann 
cheana féin a dhéanamh chomh tarraingteach agus chomh hinmharthanach le forbairt úrnua 
trí infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar nuair is cuí.

• Cumhachtaí sonracha a úsáid, mar na horduithe ceannaigh éigeantaigh (CPOanna) agus 
cumhachtaí reachtúla faoin Ace um Láithreáin Thréigthe 1990 agus an tAcht um Athghiniúint 
Uirbeach agus Tithíocht 2015, arna leasú, chun aghaidh a thabhairt ar cheisteanna a bhaineann 
le tréigtheacht, folúntais agus tearcúsáid tailte i lonnaíochtaí ar fud Phort Láirge.

• Soláthar a dhéanamh do bheogacht agus inmharthanacht lár na mbailte, a chosaint agus 
a neartú, trí fhorbairt a chomhdhlúthú, trí mheascán úsáidí a spreagadh agus úsáid talún a 
uasmhéadú agus ag an am céanna athúsáid báúil struchtúr a chur chun cinn. Agus iarratais 
forbartha á mbreithniú laistigh de lár na mbailte ainmnithe beidh aird ar leith againn ar an 
tionchar a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an sráid-dreach agus ar an leagan amach 
uirbeach maidir le comhoiriúnacht dearaidh, ábhar agus úsáide agus tionchar na forbartha 
a bheartaítear ar thaitneamhachtaí reatha ag féachaint don trácht. agus páirceáil agus luach 
taitneamhachta agus fóntais spásanna poiblí agus príobháideacha lena n-áirítear spásanna 
oscailte

• Cinntiú go bhforbróidh gach lonnaíocht uirbeach agus tuaithe ar bhealach a sholáthróidh 
meascán inbhuanaithe de sheirbhísí áitiúla ar nós gníomhaíochtaí tráchtála, pobail agus 
cultúrtha lena n-áirítear soláthar d’fhiontraíocht, d’áiseanna cónaithe, miondíola, tráchtála, 
turasóireachta, agus fóillíochta agus pobail.

• Suíomh uathúil na mbailte agus na sráidbhailte tuaithe a chosaint trí sholáthar a dhéanamh do 
chothabháil imill uirbeacha láidre sainithe ar bhóithre isteach.
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8.1 Comhthéacs Beartais Reachtaíochta agus Cruthú Áite
Tá roinnt Beartais agus Pleananna Náisiúnta agus Réigiúnacha ann a sholáthraíonn an comhthéacs don mhír 
agus na beartais um chruthú áite a leanas, is iad seo a leanas:

• Creat Pleanála Náisiúnta 2040.

• Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíochta Tionól Réigiúnach an Deiscirt.

• Aguisín 3 Sprioc 1 - Creat Áit Inbhuanaithe de Straitéis Réigiúnach Spásúlachta agus Eacnamaíochta 
Thionól Réigiúnach an Deiscirt.

• Treoirlínte d’Údaráis Phleanála ar Fhorbairt Chónaithe Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeacha (2009). 

• Tithe a Sheachadadh, Pobail a Chothabháil (2007).

• Tithíocht Ardchaighdeáin do Phobail Inbhuanaithe (2007).

• Treoirlínte Pleanála Miondíola d’Údaráis Phleanála (2012).

• An Lámhleabhar Dearaidh Miondíola (2012).

• An Achoimre um Dhearadh Uirbeach (2000). 

• Lámhleabhar um Dhearadh Uirbeach Cleachtas is Fearr (2009).

• Tréscaoilteacht Cleachtais is Fearr NTA (2015). 

• Lámhleabhar Dearaidh do Bhóithre Uirbeacha (DMURS) (2020) nó aon nuashonrú air.

• An Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Míchumais (NDIS) 2017-2022.

• Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine faoi Mhíchumas (UNCRPD).

• An Lámhleabhar Rothaíochta Náisiúnta (2011).

• Na Treoirlínte chun Luasteorainneacha a Shocrú agus a Bhainistiú in Éirinn (2015); agus.

• Fiontar 2025, Beartas Fiontraíochta Náisiúnta na hÉireann 2015-25.

Cuspóirí Beartais um Chruthú Áite Reachtaíochta

Áit 02 Cinntiú go bhfuil dearadh ardchaighdeáin ag baint le gach forbairt le fócas ar chruthú áite atá 
comhsheasmhach le NPO 2, 4, 6, 7 16, 18a, 18b, 26 agus 27 den NPF, agus RPO 31 - Creat Áit 
Inbhuanaithe, RPO 34• Athghiniúint, Forbairt Athfhorbraíochta agus Inlíonta, Rannán 4.7 Déanamh Áite 
d’fhorbairt fiontar, RPO 61- Iniúchadh ar Áit Sláinte do Chruthú Áite, RPO 176- “Coincheapa Cathrach 
agus Baile 10 nóiméad” agus Dea-Chleachtas mar shampla comharsanachtaí cathrach agus baile 10 
nóiméad i gCuid 3.9 den RSES.

Áit 03 Na treoirphrionsabail atá leagtha amach i dTreoirlínte ábhartha Aireachta a chur chun cinn go 
háirithe sa ‘Urban Design Manual - A Best Practice Guide’ (2009), agus sa ‘Design Manual for Urban 
Roads and Streets’ (2020) agus Tréscaoilteacht Best Practice NTA.(2015).

Áit 04 Soláthar a dhéanamh d’fhearann poiblí agus spásanna poiblí ardchaighdeáin trí dhearadh uirbeach 
ardchaighdeáin a chur chun cinn a fhreastalaíonn ar phatrúin chruthaitheacha úsáide ag féachaint 
d’fhéiniúlachtaí fisiceacha, cultúrtha agus sóisialta na lonnaíochtaí aonair.
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8.2 Prionsabail na Déantúsaíochta Áite 
De bharr na bprionsabal atá leagtha amach i bhFíoracha 8.0 agus 8.1 tá áiteanna agus spásanna níos 
inmhianaithe, áit ar mian le daoine a bheith crochta, fanacht agus cuairt a thabhairt orthu arís. Tá sé 
tábhachtach a thabhairt faoi deara gur féidir na prionsabail seo a chur i bhfeidhm i ngach limistéar poiblí. Tá 
an chuid eile den chaibidil seo roinnte ina cheithre chuid a leanas:

• Áiteanna inrochtana agus nasctha a chruthú 

• Áiteanna a chruthú atá compordach, dea-dheartha agus sábháilte

• Creating green sustainable, attractive multifunctional places

• Áiteanna sóisialta agus cuimsitheacha a chruthú

Míneofar i ngach rannán conas is féidir na prionsabail thuas a chur i bhfeidhm go cúlghabhálach chun 
feabhas a chur ar áiteanna atá ann cheana féin, agus a chinntiú go ndéantar áiteanna poiblí i bhforbairtí nua 
a bharrfheabhsú do leanaí, do theaghlaigh agus do dhaoine scothaosta amach anseo.

Cuspóirí Beartais um Chruthú Áite Reachtaíochta

Áit 05 A chinntiú go bhfuil moltaí forbartha ar an eolas faoin ngá atá le breithniú cuí a dhéanamh ar 
chomhthéacs, nascacht, cuimsitheacht, éagsúlacht, éifeachtúlacht, sainiúlacht, leagan amach, 
fearann poiblí, inoiriúnaitheacht, príobháideacht agus taitneamhacht, páirceáil, aimsiú bealaigh 
agus dearadh mionsonraithe.

Áit 06 Feithicil na bPleananna Ceantar Áitiúil/Uirbeach agus pleananna agus creataí neamhreachtúla eile a 
úsáid chun prionsabail an dea-dhearaidh uirbigh a chur chun cinn agus a leabú i seachadadh pobail 
nua, agus pobail atá ann cheana, inbhuanaithe i limistéir ar leith den Chathair agus den Chontae.

Fíor 8. 2 Prionsabail Chruthaithe Áite (Tionscnamh Foinse do Spásanna Poiblí)



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028236

Beartas Straitéiseach

A chinntiú go leanann gach forbairt nua agus reatha, atá suite laistigh de lonnaíochtaí uirbeacha agus 
tuaithe, na ceithre phrionsabal a bhaineann le cruthú áite trí áiteanna a chruthú atá:

a) Inrochtana agus nasctha go maith le háiteanna eile sa cheantar.

b) Go bhfuil siad compordach, dea-dheartha agus sábháilte.

c) Glas agus Inbhuanaithe agus daoine a mhealladh chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí iolracha 
ansin. 

d) Tá siad sochtach agus cuimsitheach.

8.3 Áiteanna inrochtana agus nasctha a chruthú 
Tá áiteanna poiblí rathúla nasctha go mór le háiteanna agus le taitneamhachtaí eile ina gceantar, tacaíonn 
siad le dea-cháilíocht na beatha agus is furasta teacht chucu agus éasca le dul i ngleic leo. Níor cheart go 
n-éileodh áiteanna poiblí dea-dheartha mar sin go mbeadh daoine ag brath ar an gcarr le haghaidh turais 
laethúla; mar shampla, dul ag obair, scoil, spásanna oscailte nó siopadóireacht. Ba cheart go mbeadh 
áiteanna poiblí suite feadh líonra dea-dheartha bealaí, a cheadódh rochtain ar gach cineál iompair, lena 
n-áirítear siúl, rothaíocht, iompar poiblí agus gluaisteáin phríobháideacha. Tugann sé seo an rogha is mó do 
dhaoine maidir le conas a turais a dhéanamh chuig aon áit ar leith.

Agus áiteanna nua á ndearadh agus in iarfheistiú áiteanna atá ann cheana féin, ba cheart tús áite a 
thabhairt do ghluaiseachtaí siúil agus rothaíochta, ag brath ar shuíomh, agus ar an bhféidearthacht naisc 
a chruthú. Chun tús áite a thabhairt do mhodhanna iompair inbhuanaithe, cruthófar bealaí atá sábháilte, 
díreach, áisiúil agus inrochtana do dhaoine de gach cumas. Ba cheart smaoineamh freisin ar choincheap na 
comharsanachta 10-nóiméad a mhínítear go mion i gCuid 8.8 thíos. 

Ba cheart go ndéanfadh gach forbairt nua mholta soláthar do agus naisc a chruthú le ceantair níos 
seanbhunaithe agus sa todhchaí mórthimpeall, agus iarracht a dhéanamh na nithe seo a leanas a áireamh 
ina gcuid moltaí dearaidh:

• Bealaí rochtana tarraingteacha isteach/amach le haghaidh siúlóide agus rothaíochta..

• Sainaithin mianlínte agus pleanaigh bealaí feadh na línte seo.

• An fhorbairt a lonnú gar d’ionaid úsáide measctha.

• An fhorbairt a dhearadh chun ligean do sheirbhísí bus/poiblí; agus

• Dlúis chuí a sholáthar ar féidir leas a bhaint as iompar poiblí.

Prionsabail an Pholasaí um Chruthú Áite Cuspóir

Áit 07 A chinntiú go bhfuil gach forbairt nua agus láithreach, nuair is féidir agus nuair is gá, suite laistigh 
de lonnaíochtaí uirbeacha agus tuaithe agus go gcloífidh siad leis na ceithre phrionsabal a 
bhaineann le cruthú áite trí áiteanna a chruthú:
• Inrochtana agus nasctha go maith le háiteanna eile sa cheantar.
• Go bhfuil siad compordach, dea-dheartha agus sábháilte.
• Glas agus Inbhuanaithe agus daoine a mhealladh chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí 

iolracha ansin. 
• Tá siad sochtach agus cuimsitheach.
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8.4 Rochtain do Chách / Dearadh Uilíoch
Ba cheart go mbeadh dearadh áiteanna agus foirgneamh inrochtana, cuimsitheach agus go bhfreastalódh 
sé ar riachtanais gach úsáideoir, beag beann ar aois, inscne, cine nó cumas céadfach agus soghluaisteachta 
(Urban Design Manual, 2009). Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar úsáideoirí bugaí, daoine faoi mhíchumas 
agus daoine óga agus daoine scothaosta. Ba cheart foirgnimh agus spásanna poiblí a dhearadh chun freastal 
ar feadh an tsaoil - ó thógáil leanaí óga, déagóirí, go dtí seantuismitheoirí a bheith acu chun fanacht.

Rochtain do Chách/ Cuspóir Beartais um Dhearadh Uilíoch

Uni Des 01 A chinntiú go bhfuil gach forbairt nua nasctha agus comhtháite le forbairtí reatha agus beartaithe 
trí: 
• Soláthar a dhéanamh do roghanna sábháilte agus áisiúla seachas an carr ina ndearadh. 
• Tosaíocht a thabhairt do thréscaoilteacht, siúl, rothaíocht agus inrochtaineacht iompair 

phoiblí, agus 
• Gníomhaíocht fhisiciúil a chomhtháthú do gach aois agus idir iad.

Uni Des 02 A cheangal ar gach forbairt nua, lena n-áirítear tograí le haghaidh feabhsuithe ar an bhfearann 
poiblí, prionsabail dearaidh uilíoch a ionchorprú. Éileoidh an Chomhairle go gcuirfear isteach 
‘Iniúchadh Inrochtaineachta1’, arna dhéanamh ag duine inniúil agus cáilithe go cuí, i bhforbairtí 
cónaithe de 15+ aonad (nó níos lú ag brath ar chomhthéacs an tsuímh), i scéimeanna tráchtála 
agus/nó measctha úsáide chun a chinntiú go bhfuil rochtain iomlán ag gach úsáideoir ar gach 
bóthar agus sráid, áit pháirceála, cosáin agus trasrianta coisithe, foirgnimh, áiseanna, spásanna 
oscailte, taitneamhachtaí srl.

1     Ba cheart doiciméid an Údaráis Náisiúnta Míchumais Sármhaitheasa i nDearadh Uilíoch dar teideal ‘Spás Comhroinnte, Dromchlaí Comhroinnte 

agus Criosanna Baile ó Chur Chuige Dearaidh Uilíoch don Timpeallacht Uirbeach in Éirinn’ agus ‘Ag Tógáil do Chách: Cur Chuige um Dhearadh Uilíoch’ a 

úsáid mar thagairt.

Trí fhorbairtí comhtháite níos fearr a dhearadh, chun é a dhéanamh níos fusa do dhaoine siúl agus 
rothaíocht, is féidir breis aclaíochta agus folláine a chur isteach inár saol laethúil; agus cabhraíonn sé le dul i 
ngleic leis an ngéarchéim aeráide agus le truailliú aeir trí úsáid carranna a laghdú.
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Rochtain do Chách/ Cuspóir Beartais um Dhearadh Uilíoch

Uni Des 03 A chinntiú go ndeartar gach forbairt timpeall ar ordlathas soiléir sráideanna agus foirgnimh 
nasctha chun inléiteacht agus tréscaoilteacht a chur chun cinn. Ba chóir sráideanna a dhearadh 
le go gcuimseofaí iad:
• Roinnt pointí rochtana.
• Trasrianta go minic.
• Rogha do acomhail tosaíochta le haghaidh modhanna inbhuanaithe iompair.
• Modhanna chun siúl/rothaíocht a spreagadh.
(Déan tagairt, le do thoil, don treoir dearaidh/comhdhéanamh áite in Aguisín 5).

Uni Des 04 Ba cheart go bhfeabhsódh gach forbairt nua agus forbairtí atá ann cheana in ionaid uirbeacha 
agus chomharsanachta rochtain agus an úsáid is fearr is féidir a bhaint as iompar poiblí nuair atá 
sé ar fáil, nó modhanna iompair atá pleanáilte agus inbhuanaithe amhail siúl agus/rothaíocht chun 
comharsanachtaí 1 nóiméad amháin a bhaint amach mar a shamhlaítear in RPO 176. agus Alt 3.9 
den RSES.

Uni Des 05 Ba cheart go bhfreastalódh dearadh na n-áiteanna agus na bhfoirgneamh ar riachtanais na 
n-úsáideoirí go léir agus go mothaíonn sé go bhfuil fáilte rompu agus go mothaíonn siad sábháilte 
beag beann ar a n-inscne, cumas, aois nó eitneachas.

8.5 Áiteanna a chruthú atá compordach, dea-dheartha agus sábháilte
Tá ról ríthábhachtach ag spásanna agus foirgnimh dhea-dheartha maidir le cruthú áite maith. Feidhmíonn 
siad mar shainchomharthaí tíre, ag cur béime ar áiteanna tábhachtacha agus cuireann siad go dearfach le lár 
ár mbailte/sráidbhailte, ár gcomharsanachtaí, lonnaíochtaí agus cuireann siad le mothú sábháilte áiteanna. 

Suíomh agus Dearadh

Agus carachtar agus féiniúlacht na forbartha nua á mbreithniú (cibé áit chónaithe aonair nó eastát 
tithíochta srl.) ba cheart suíomh na forbartha sa tírdhreach níos leithne a chur san áireamh ar dtús, 
seachas an leagan amach inmheánach. Tá sé ríthábhachtach féachaint ar phatrún na sráideanna, an 
tírdhreacha agus na spásanna, an líonra gluaiseachta agus socrú na mbloc forbartha agus an chaoi a 
n-oireann siad go léir do chomhthéacs na lonnaíochta níos leithne. Is é an idirghaol idir na gnéithe seo go 
léir a chruthaíonn áit tharraingteach le maireachtáil, le hoibriú ann agus le cuairt a thabhairt air, seachas a 
saintréithe aonair. Cruthaíonn na heilimintí seo go léir le chéile an timpeallacht thógtha agus cuireann siad 
lena charachtar agus lena hómós áite. Ar an mbealach seo, cruthaítear féiniúlacht chomhleanúnach ar 
féidir le gach duine aontú léi, lena n-áirítear gach cónaitheoir agus pobal áitiúil. 

Ba cheart go gcuimseodh forbairtí nua ar mhórscála an socrú tríthoiseach de bhlocanna forbartha, 
sráideanna, foirgnimh agus spásanna oscailte. (Le tuilleadh eolais a fháil, déan tagairt le do thoil don treoir 
dearaidh/déanta áite in Aguisín 5)

Is deis iad forbairt comharsanachtaí uirbeacha nua nó forbairtí páirce glasa chun féiniúlacht nua a 
chruthú. D’fhéadfadh carachtar nua teacht chun cinn freisin as freagairt ar conas a d’fhéadfadh slite 
beatha an lae inniu teacht chun cinn sa todhchaí, mar oibriú ón mbaile/comharsanachtaí, nó chuig an 
modh forbartha agus tógála atá beartaithe. Féadfaidh na ceantair seo leas a bhaint as carachtair éagsúla 
ionas go mbeidh a bhféiniúlacht féin ag gach ceantar nó comharsanacht. 
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Áiteanna Sábháilte 

Áirítear dearadh agus glaineacht ar chúinsí chompord agus sábháilteachta freisin. Tagann carachtar áite 
ón mbealach a cheanglaíonn foirgnimh, sráideanna agus spásanna, tírdhreach agus bonneagar le chéile 
agus an taithí a bhíonn ag daoine orthu. Ní hamháin go mbaineann sé leis na foirgnimh nó leis an gcuma 
atá ar áit, ach leis an gcaoi a dtéann sé i ngleic leis na céadfaí ar fad.

Tugann áiteanna dea-dheartha, inbhuanaithe atá compordach agus a bhfuil carachtar láidir acu bród 
d’úsáideoirí, d’áititheoirí agus d’úinéirí, ag cuidiú le pobail agus comharsanachtaí a chruthú agus a chothú. 
Áirítear leo dearaí sábháilte, áit a bhfuil moill ar thrácht, soláthraítear faireachas éighníomhach agus 
go bhfuil soilsiú maith san oíche. Mothaíonn spásanna taitneamhachta poiblí agus roinnte sábháilte do 
dhaoine a áitíonn na foirgnimh timpeall orthu, agus freisin do chuairteoirí agus daoine atá ag dul thart. 
Cuidíonn áiteanna mar seo freisin le coireacht agus eagla na coireachta a shárú. Cruthaíonn pleanáil agus 
dearadh cúramach na coinníollacha cearta chun go mbraitheann daoine sábháilte agus slán, gan gá le 
bearta slándála breise. Áirítear ar chúrsaí dearaidh chun áiteanna den sórt sin a bhaint amach:

• Foirgnimh timpeall imill spáis. 

• Éadain ghníomhacha feadh a imill, arna soláthar ag bealaí isteach ar an spás agus fuinneoga ag 
breathnú amach air, ionas go dtagann daoine agus go dtéann siad ag amanna éagsúla. 

• Faireachas nádúrtha ón taobh istigh d’fhoirgnimh, arna soláthar ag fuinneoga agus balcóiní, ionas go 
mothaíonn úsáideoirí an spáis go bhféadfadh daoine ón taobh istigh amharc orthu. 

• Cúiseanna go dtéann daoine isteach sa spás, mar shampla le haghaidh gníomhaíochta nó ceann 
scríbe, nó toisc go bhfuil sé ar líne nádúrtha nó treo taistil; agus,

• Measúnú riosca agus maolú ag céim luath den phróiseas dearaidh, ionas gur féidir bearta slándála a 
chomhtháthú i ngnéithe dearaidh dearfacha.
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Cuspóir Beartais um Áiteanna Sábháilte

Áit 08 A chinntiú go bhfuil forbairt nua ag teacht leis an tsamhail d'fhás dlúth atá beartaithe in NSO 
Uimh. 1 agus NPO 3a, 3b agus 3c. 6, 7 den NPF, agus tá dearadh ardchaighdeáin air, ag tabhairt 
daoine le chéile chun tacú le hiompar poiblí, áiseanna agus seirbhísí áitiúla.

Áit 09 Freagairtí dearadh uirbigh den scoth a chur chun cinn chun timpeallachtaí uirbeacha agus 
nádúrtha ardchaighdeáin, inbhuanaithe a bhaint amach, atá tarraingteach do chónaitheoirí, 
d’oibrithe agus do chuairteoirí, agus atá i gcomhréir leis na 12 phrionsabal dearaidh uirbigh 
a leagtar amach sa Lámhleabhar Dearaidh Uirbeach - Treoir Dea-Chleachtais (2009). ) nó a 
chomhionann.

Áit 10 Cuirfidh gach iarratas pleanála meánscála agus coimpléascach (15 + aonad cónaithe (nó níos 
lú ag brath ar chomhthéacs an tsuímh), forbairt tráchtála os cionn 500 méadar cearnach nó 
mar a éilíonn an tÚdarás Pleanála ar bhealach eile) ‘Ráiteas Dearaidh’ isteach agus cuirfear 
isteach é. a léiriú conas a théann an fhorbairt a bheartaítear i ngleic leis na critéir deartha atá 
leagtha amach sa 'Lámhleabhar Dearaidh Uirbigh - Treoir Dea-Chleachtais' (Do EH LG, 2009) nó 
a n-ionchorpraíonn sí inoiriúnaitheacht aonad agus/nó spáis laistigh den scéim. Chuirfeadh an 
ráiteas dearaidh san áireamh conas a d’fhéadfaí aghaidh a thabhairt ar an ngeilleagar ciorclach ón 
dearadh go dtí an úsáid deiridh phleanáilte agus ina dhiaidh sin.
Ina theannta sin, sa chás go bhfuil an fhorbairt beartaithe ar shuíomh athghiniúna nó ar shuíomh 
eile a shainaithnítear a bheith oiriúnach d’fhoirgnimh níos airde agus do dhlúis níos airde (Tábla 
3.2 den Phlean Forbartha, láithreáin shainchomhartha laistigh de chomharsanachtaí cathrach 
nuafhorbartha nó láithreáin eile dá leithéid a aithnítear i bPleananna Limistéir Áitiúil go a 
dhéanamh le linn shaolré an Phlean Forbartha) beidh ar an Ráiteas Dearaidh comhlíonadh iomlán 
a léiriú le Sainriachtanais Pholasaí Pleanála na dTreoirlínte um Fhorbairt Uirbeach agus Airde 
Foirgnimh d’Údaráis Phleanála (2018) nó Treoirlínte Aireachta S 28 eile dá leithéid is infheidhme ag 
an bPlean Forbartha am.

Áit 11 Ba cheart go n-áireodh forbairtí beartaithe, lena n-áirítear oibreacha fearainn phoiblí (agus 
oibreacha feabhsúcháin ar limistéir atá ann cheana), gnéithe de charachtar agus ábhair 
dhúchasacha, áitiúla nó réigiúnacha, lena n-áirítear foirm thógtha, tírdhreach agus fasaigh 
ailtireachta áitiúla atá ann cheana féin. Ba cheart go n-áireofaí orthu seo, ach gan a bheith 
teoranta dóibh, na nithe seo a leanas (tagairt freisin le do thoil an treoir dearaidh/déanta áite in 
Aguisín 5):
• comhdhéanamh radharcanna sráide/sráid-dreacha, foirgnimh aonair agus a ngnéithe. 
• tan airde, an scála, méid na ceap, an mhais agus an gaol idir foirgnimh agus spásanna. 
• radhairc, radharcanna agus sainchomharthaí tíre. 
• díonta. 
• dearadh aghaidhe, mar an méid siméadrachta, éagsúlacht, patrún agus comhréireanna na 

bhfuinneog agus na ndoirse, agus a sonraí. 
• ordlathas, feidhm, scála sráideanna agus spásanna. 
• fearann poiblí ardchaighdeáin, tírdhreach crua agus troscán sráide. 
• tírdhreach bog, suíomh tírdhreacha agus cúlra. 
• nádúr agus fiadhúlra, lena n-áirítear uisce. 
• solas, scáth, solas na gréine agus scáthanna; agus 
• dathanna, uigeachtaí, cruthanna agus patrúin.
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8.6 Áiteanna glasa inbhuanaithe ilfheidhmeacha a chruthú
Athrú Aeráide 

Tá sé ag éirí níos práinní ár dtimpeallachtaí tógtha a oiriúnú chun na dúshláin a bhaineann le hathrú 
aeráide a shárú. Mar gheall ar thionchar ár dtimpeallachtaí uirbeacha faoi fhoirgnimh, le dromchlaí 
neamh-thréscaoilteacha ar nós bóithre agus cosáin, tá go leor dár lárionaid uirbeacha ag éirí níos 
leochailí ó thuilte uirbeacha, cáilíocht an aeir laghdaithe agus timpeallachtaí 'liath' ar dhroch-chaighdeán. 
Spreagann an Chomhairle breis seirbhísí éiceachórais agus réitigh atá bunaithe ar an dúlra seachas 
cur chuige bonneagair chrua nuair a mheastar bonneagar um oiriúnú aeráide. Ní mór freastal ar an 
mbonneagar seo ar bhealach atá deartha go híogair chun comhtháthú le suíomhanna uirbeacha chun cur 
go dearfach leis an bpobal. Cuireann bearta incriminteacha simplí deiseanna ar fáil chun tarraingteacht 
ár spásanna uirbeacha a fheabhsú mar fhreagra ar ár riachtanais chomhshaoil agus shóisialta trí chorprú, 
mar shampla, plandú crann agus tírdhreachtú bog.

Dúlra/ Bonneagar Glas-Gorm 

Tá rochtain ar, agus úsáid, spás glas agus gorm tábhachtach dár bhfolláine. Cuireann sé le cáilíocht 
na háite agus le cáilíocht beatha daoine. Is gné bhunúsach é d’áiteanna deartha ar ardchaighdeán. 
Soláthraíonn rochtain ar spás oscailte agus ar nádúr deiseanna do chompord, do scíthe, do spreagadh 
agus d’idirghníomhú sóisialta i dtimpeallacht shábháilte. 

Ba cheart d’áiteanna dea-dheartha comhtháthú a dhéanamh ar ghnéithe nádúrtha nua agus gnéithe nua 
den bhonneagar glas (idir dhéantús an duine agus nádúrtha) i líonra ilfheidhmeach, lena n-áirítear naisc, 
a thacaíonn le cáilíocht áite, bithéagsúlacht agus bainistíocht uisce, agus a thugann aghaidh ar mhaolú an 
athraithe aeráide agus athléimneacht.

Ba chóir go ndéanfadh dearadh áiteanna tosaíocht don dúlra ionas gur féidir le héiceachórais 
ilchineálacha bláthú chun timpeallacht nádúrtha shláintiúil a chinntiú a thacaíonn le agus a fheabhsaíonn 
an bhithéagsúlacht. Ba cheart go soláthródh áiteanna dea-dheartha spásanna oscailte tarraingteacha 
i suíomhanna atá éasca le rochtain, le gníomhaíochtaí ar féidir le gach duine taitneamh a bhaint astu, 
amhail súgradh, táirgeadh bia, caitheamh aimsire agus spórt, chun gníomhaíocht fhisiciúil a spreagadh 
agus chun sláinte, folláine agus sóisialta a chur chun cinn cuimsiú.

Ba cheart go mbeadh gnéithe/cúrsaí uisce nua agus reatha mar chuid d’éiceachóras comhtháite 
tírdhreacha, bithéagsúlachta agus draenála, ina n-úsáidtear réitigh atá bunaithe ar an dúlra ar bhonneagar 
crua mar naisc agus/nó conairí bithéagsúlachta. I dteannta le draenáil uirbeach inbhuanaithe (SUDs}, 
díonta glasa agus donn, claiseanna, gairdíní báistí, gabháil báistí agus draenáil eile, cruthaíonn gnéithe 
uisce córais draenála inbhuanaithe ilfheidhmeacha ‘glasa’. Feabhsaíonn siad tarraingteacht spásanna 
oscailte agus soláthraíonn siad deiseanna súgartha, i.e. idirghníomhú agus scíthe.

Creidmheas íomhá: Digicol
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Meascán Úsáidí

Áirítear le háiteanna inbhuanaithe meascán úsáidí a thacaíonn le gníomhaíochtaí laethúla, lena n-áirítear 
áiteanna cónaithe, oibre agus súgartha. Freastalaíonn meascán úsáidí ar speictream leathan sochaí e.g. 
tarraingíonn oifigí oibrithe, tarraingíonn áiteanna súgartha páistí óga, tarraingíonn gairdín bláthanna 
fiáine daoine fásta níos sine, agus tarraingíonn áiseanna spóirt déagóirí, agus tugann páirceanna agus 
spásanna oscailte gach duine le chéile. Má spreagtar meascán d'úsáidí cónaithe, sóisialta, tráchtála, 
cultúrtha agus pobail laistigh de lonnaíochtaí reatha agus d'fhorbairtí nua feabhsófar a mbeogacht agus a 
n-inmharthanacht san fhadtéarma. 

Teastaíonn raon agus rogha seirbhísí agus áiseanna áitiúla ó phobail rathúla lena n-áirítear scoileanna, 
naíolanna, ionaid oibre, cúram sláinte, úsáidí spioradálta, áineasa, cathartha agus tráchtála. Léiríonn siad 
seo riachtanais agus mianta an phobail áitiúil reatha agus an phobail amach anseo, lena n-áirítear gach 
aois agus cumas. Ba cheart go mbeadh a leithéid de sheirbhísí agus áiseanna:

• Tacú leis an ngnáthshaol laethúil agus stíleanna maireachtála inbhuanaithe a spreagadh. 

• Go bhfuil siad áisiúil agus laistigh d’achar siúlóide nó rothaíochta ar bhealaí inrochtana chuig tithe 
áitiúla agus áiseanna eile; agus 

• Tá siad suite chun comhlánú seachas a bheith ina gcoimhlint le húsáidí sa chomharsanacht i dtéarmaí 
torainn, seirbhísithe agus aerála. 

Cruthaíonn forbairt úsáide measctha áit ghníomhach agus bhríomhar a mothaíonn mar ionad nó ceann 
scríbe. Go hiondúil, tá sé oiriúnach i suíomhanna uirbeacha agus i lár forbairtí ar scála níos mó. 

Meascán de chineálacha tí, méideanna agus tionachtaí.

Ní mór meascán comhtháite de chineálacha tithíochta agus tionachtaí a bheith san áireamh i 
gcomharsanachtaí dea-dheartha a léiríonn riachtanas áitiúil tithíochta agus éileamh an mhargaidh. 
Ba chóir iad a dhearadh le bheith cuimsitheach, agus le freastal ar riachtanais athraitheacha daoine 
d’aoiseanna agus de chumais éagsúla. Treisíonn deiseanna nua forbartha/athfhorbartha áiteanna atá ann 
cheana féin trí fheabhas a chur ar iompar áitiúil, áiseanna agus seirbhísí pobail, agus a n-úsáid fhéideartha 
a uasmhéadú. 

I gcás ina soláthraítear tionachtaí éagsúla, ba cheart iad seo a chomhtháthú agus a dhearadh go maith 
chun tithe agus spásanna neodracha tionachta a chruthú, nuair nach bhfuil aon chineál tionachta faoi 
mhíbhuntáiste. 

Cinn Scríbe Buntábhachtacha 

Soláthraíonn cinn scríbe deiseanna do phobail teacht le chéile agus taithí a roinnt. Déantar áiteanna cinn 
scríbe do chách, rud a chruthaíonn deiseanna luachmhara don fhoirm thógtha chun carachtar áitiúil áite a 
neartú. 

Cuidíonn an rogha suímh, leagan amach, foirm agus scála na foirme tógtha, mar aon le dea-dhearadh 
agus ábhar dea-bhreithnithe, le cur le sainiúlacht áitiúil agus le braistint pobail a chruthú. Ar an mbealach 
seo, déantar gnéithe so-aitheanta a thabhairt do chinn scríbe áitiúla a chabhraíonn le daoine a mbealach 
a aimsiú agus féiniúlacht a mhothú. Cuidíonn baint a bheith ag úsáideoirí ionchasacha leis an bpróiseas 
deartha leis seo a bhaint amach freisin.
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Tábla 8. 1 Cás-Staidéar: An Chumhacht 10+

Cás-Staidéar: Cumhacht 10+:
Cad a tharlóidh dá dtógaimid ár gcathair / sráidbhailte / comharsanachtaí timpeall na háite? 
Le go n-éireoidh le spásanna poiblí tá cinn scríbe ag teastáil uathu. Caithfidh na cinn scríbe seo féiniúlacht agus íomhá a 
léiriú dá bpobail, agus cuidiú le cónaitheoirí nua, gnó agus infheistíocht a mhealladh. Samplaí de chinn scríbe is ea:
• Cearnóga agus plazas.
• Príomhshráidt.
• A cladach.
• Páirc; nó
• Músaem.
Ba cheart go mbeadh ar a laghad ceann scríbe 1O ag ár gcathracha/sráidbhailte/comharsanachtaí inar mian le 
daoine a bheith. Ina dhiaidh sin, le go n-éireoidh le gach ceann scríbe, ba cheart go mbeadh iliomad áiteanna/
gníomhaíochtaí laistigh de. Mar shampla, tá áit ag teastáil ó chearnóg chun an páipéar a léamh nó caife a ól, 
áit suí, áit éigin chun bualadh le cairde srl. Go hidéalach, laistigh de gach ceann scríbe ba chóir go mbeadh ar a 
laghad 1 O rud le déanamh. Tá sé mar aidhm ag Cumhacht 1 O mais chriticiúil d’eilimintí spáis phoiblí a fhorbairt a 
chuimsíonn iomlán níos mó, atá níos mó ná suim a chodanna.

Cuspóir Beartais um Áiteanna Tarraingteacha a Chruthú

Áit 12 Deartar forbairtí ar bhonn ilfheidhmeach lena n-ionchorpraítear seirbhísí éiceachórais, bearta 
maolaithe agus oiriúnaithe don athrú aeráide, úsáideann gnéithe bonneagair glas/gorm agus 
soláthraítear spásanna oscailte glasa/gorm atá inrochtana d’ardchaighdeán le héagsúlacht 
tírdhreacha, gnáthóga agus gníomhaíochtaí ina ndearadh.

Áit 13 Réimse leathan spásanna oscailte poiblí ilfheidhmeacha inrochtana a sholáthar, le haghaidh 
úsáidí éighníomhacha agus gníomhacha, lena n-áirítear cuibhrinn, gairdíní pobail, áiseanna 
spóirt, fearann páirce bithéagsúlachta, páirceanna agus “gáirdíní idir an dá linn” ar láithreáin 
thréigthe nuair a thagann deiseanna chun cinn. Ba cheart prionsabail atá mar bhonn agus thaca 
ag an gcleachtas is fearr maidir le bonneagar glas/gorm a sheachadadh mar atá leagtha amach 
i gcuspóirí beartais an Phlean Forbartha agus caighdeáin bhainistíochta forbartha a úsáid chun 
suíomh agus cineál na spásanna oscailte atá le soláthar a chinneadh.

Áit 14 Coinneoidh, cosnóidh agus cinnteoidh gach forbairt nua bainistíocht éifeachtach crann agus 
grúpaí crann ina ndearadh.

Áit 15 Feabhas a chur ar bhainistíocht uisce i bhforbairtí nua trí Bhonneagar Glas/Gorm.

Áit 16 Meascán úsáidí, gníomhaíochtaí agus príomhchinn scríbe a spreagadh i suíomhanna cuí, mar 
shampla - inár lár bailte agus inár lárionaid chomharsanachta chun idirghníomhú sóisialta agus 
úsáid modhanna iompair níos inbhuanaithe a spreagadh..

Áit 17 Tacú le hinfheistíocht i lárionaid uirbeacha agus sráidbhailte, mar shampla ar ghníomhaíochtaí ealaíon 
agus cultúrtha, ionas gur féidir leo a bheith ina n-áiteanna níos éagsúla, níos inbhuanaithe agus níos 
bríomhaire le go bhféadfaidh pobail maireachtáil, oibriú agus taitneamh a bhaint astu.

Áit 18 Ba cheart go gcinnteodh dearadh na bhforbairtí cónaithe go léir meascán, méid, cineál agus 
tionacht oiriúnach chun freastal ar riachtanais na gcónaitheoirí.

Áit 19 Dlúis mhéadaithe a spreagadh ag láithreacha cuí agus ag an am céanna a chinntiú nach gcuirtear 
isteach ar cháilíocht na háite, na cóiríochta cónaithe agus na n-áiseanna do chónaitheoirí reatha 
nó sa todhchaí.

Place 20 Cinn scríbe a fhorbairt inár mbailte, sráidbhailte agus ionaid chomharsanachta a ligeann do 
dhaoine bualadh le chéile agus teacht le chéile mar phobal;
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8.7 Áiteanna Sóisialta agus Uilechuimsitheacha a Chruthú
Deartar áiteanna rathúla le bheith ina dtimpeallachtaí sóisialta agus cuimsitheacha ar mian le daoine 
cuairt a thabhairt orthu arís agus arís eile. Tá cáilíocht na spásanna idir foirgnimh chomh tábhachtach leis 
na foirgnimh féin. Tá áiteanna poiblí ar nós sráideanna, cearnóga agus spásanna eile oscailte do chách. 
Is iad an suíomh don chuid is mó de ghluaiseacht agus d'idirghníomhaíochtaí. Cuimsíonn dearadh áit 
phoiblí a shuí agus a chomhtháthú isteach sa ghréasán níos leithne bealaí, chomh maith lena gnéithe 
éagsúla. Áirítear orthu sin limistéir a leithdháiltear ar úsáideoirí éagsúla, gluaisteáin, rothaithe agus siúlóirí, 
chun críocha éagsúla amhail gluaiseacht nó páirceáil, dromchlaí crua agus bog, troscán sráide, soilsiú, 
comharthaíocht agus ealaín phoiblí agus cultúr. áiteanna dea-dheartha:

• Cuir san áireamh spásanna poiblí suite go maith a thacaíonn le raon leathan gníomhaíochtaí agus a 
spreagann idirghníomhú sóisialta, chun sláinte, folláine, cuimsiú sóisialta agus sibhialta a chur chun cinn.

• Bíodh ordlathas spásanna agat a théann ó spásanna móra straitéiseacha go spásanna beaga agus 
áitiúla, lena n-áirítear páirceanna, cearnóga, páirceanna glasa agus pócaí. 

• Bíodh spásanna poiblí ann a bhraitheann sábháilte, slán agus tarraingteach do chách. 

• Crainn agus plandú eile a bheith laistigh de spásanna poiblí a bhféadfaidh daoine taitneamh a bhaint 
astu, agus ag an am céanna scáthú a sholáthar, agus cáilíocht an aeir agus maolú ar an athrú aeráide; 
agus

• Bíodh cultúr agus ealaín acu, go háirithe le go mbraitheann pobail nua go bhfuil meas ar a gcultúir. 
Tógfaidh an cultúr áit phoiblí chun bheith ina áit a nascann daoine lena chéile.

Idirghníomhaíochtaí Sóisialta 

Is spásanna sóisialta iad spásanna poiblí dea-dheartha, a sholáthraíonn deiseanna compoird, scíthe 
agus spreagtha do chách, beag beann ar chineál nó tionacht na dtithe timpeall orthu. Tá tarraingteacht 
fhorleathan acu, tá siad in ann freastal ar dhaoine a bhfuil riachtanais éagsúla acu, agus is féidir leo cabhrú 
le dul i ngleic le haonrú sóisialta agus uaigneas. Tá spás poiblí dea-dheartha a spreagann idirghníomhú 
sóisialta suite ionas go mbeidh sé oscailte agus inrochtana do gach pobal áitiúil. Tá sé ceangailte leis an 
ngréasán gluaiseachta, b'fhearr ionas go n-úsáideann daoine an spás go nádúrtha i rith an lae agus iad 
ag bogadh thart. Taitníonn sé le grúpaí éagsúla. Bíonn tionchar aige seo ar an raon gníomhaíochtaí ar 
féidir leo tarlú sa spás, agus cé dó a bhfuil siad. Bíonn tionchar freisin ag solúbthacht agus inrochtaineacht 
a dearaidh. Treisíonn na húsáidí atá timpeall ar a imill a tarraingteach agus cabhraíonn siad chun é a 
dhéanamh mar cheann scríbe.
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8.8 An chomharsanacht/pobal 10-nóiméad 
Ní smaoineamh nua é an chomharsanacht 10 nóiméad ach smaoineamh nua a bhfuil tábhacht nua ag 
baint leis, go háirithe mar fhreagra ar Covid-19. Is éard atá i gceist leis an gcoincheap ná maireachtáil 
níos áitiúla trí chumas a thabhairt do dhaoine freastal ar an gcuid is mó dá riachtanais laethúla laistigh 
de shiúlóid 10 nóiméad ón mbaile, le roghanna sábháilte rothaíochta agus iompair áitiúla. Baineann sé le 
pobail nasctha a chruthú - tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn ár gcomharsanachtaí ionas gur féidir linn 
a mhapáil conas is féidir le foirm uirbeach níos dlúithe agus níos tréscaoilteach naisc ardchaighdeáin agus 
shábháilte a sholáthar d'iompar poiblí, siopaí, seirbhísí, spásanna glasa, caiféanna, dochtúirí, cúram leanaí 
agus chuig comharsanachtaí eile, ag laghdú an ghá le taisteal. Tugann sé le chéile roinnt beartas agus 
tionscnamh atá ag tarlú cheana féin:

• Déanamh áite.

• Folláine

• Pobail a chumhachtú.

• An Chéad Chur Chuige i Lár an Bhaile.

Tá an cumas oibriú go háitiúil lárnach don choincheap 10 nóiméad. Is dócha go dtiocfaidh méadú ar an 
treocht maidir le hobair ó bhaile nó ó do chomharsanacht ach amháin i bhfianaise na fasach a leagadh 
síos le linn na géarchéime Covid-19 agus freagairt an rialtais ‘Ag Déanamh Obair Chianoibrithe’ Straitéis 
Náisiúnta um Chianobair. Tá an t-athrú seo ar chleachtais oibre chun feabhais, ciallaíonn sé níos lú 
comaitéireachta, níos mó ama le haghaidh teaghlach agus fóillíochta, agus beidh níos lú astuithe gáis 
cheaptha teasa iompair i measc na mbuntáistí. Tacóidh an Chomhairle le bearta nó le hinfheistíocht chun 
é seo a éascú, lena n-áirítear moil oibre áitiúla.

Cuspóir Beartais Shóisialta agus Chuimsithigh

Áit 21 Cinntiú go n-áiríonn gach forbairt spásanna tarraingteacha atá suite go maith agus atá sábháilte 
agus a thacaíonn le hidirghníomhaíochtaí sóisialta.

Áit 22 A chinntiú go bhfuil leibhéal leordhóthanach príobháideachta agus slándála ag gach limistéar de 
spás oscailte príobháideach do chónaitheoirí trí fhéachaint a íoslaghdú agus socruithe scagtha a 
sholáthar.

Áit 23 A chinntiú go mbíonn rochtain ag gach úsáideoir ar spás oscailte poiblí agus ar an bhfearann 
poiblí, sábháilte agus deartha sa chaoi is go gcuirtear faireachas éighníomhach ar fáil.

Áit 24 Iniúchadh a dhéanamh ar thionscadail nua um chruthú áite chun nascadh leis an “Green Deal” 
chun ár spásanna poiblí a dhéanamh níos sóisialta, níos cuimsithí agus níos inbhuanaithe amach 
anseo agus chun scrúdú a dhéanamh ar dheiseanna maoinithe cruthaithe áite an AE chun é seo a 
bhaint amach e.g. URBACT, Interreg nó sruthanna maoinithe eile dá leithéid.

Áit 25 Beatha agus beogacht a thabhairt chuig ár n-ionaid uirbeacha ag cinntiú gur áiteanna sóisialta, 
cuimsitheacha agus cultúrtha éagsúla iad trí phleanáil, dearadh agus iarfheistiú an fhearainn 
phoiblí leis na daoine a úsáideann iad.
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Fíor 8.3 Coincheap na Comharsanachta 10 Nóiméad, Sráidbhaile, Baile, Cathair (Foinse Rialtas Stáit 
Victoria, CC, BY)

Tá na comhábhair ag go leor dár n-ionaid uirbeacha cheana féin chun comharsanachtaí 10 nóiméad 
a bhaint amach. Oibreoidh an Chomhairle le pobail chun ár gcomharsanachtaí reatha a iarfheistiú 
agus chun a chinntiú gur áiteanna dlúth, ilúsáide, glasa, insroichte, inrochtana agus tréscaoilteach ár 
gcomharsanachtaí nua. Beidh sé ríthábhachtach an t-éileamh ar iompar a laghdú agus aistriú módúil 
a spreagadh ó úsáid carranna príobháideacha laistigh de phobail áitiúla chun na 10 nóiméad a bhaint 
amach. De réir an CSO2 do thurais ghearra (níos lú ná dhá chiliméadar), ba i gcarr níos mó ná leath de na 
turais 52.6%.

2  https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-nts/nts2016/hwt/

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-nts/nts2016/hwt/
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Cuspóirí Beartais Chomharsanachta 10 Nóiméad

Áit 26 Creat comharsanachta 10-nóiméad a fhorbairt do gach ceantar uirbeach nua agus reatha ar fud 
Phort Láirge a cheadaíonn freastal ar riachtanais laethúla daoine laistigh d’achar siúil sábháilte 
óna dtithe, mar shampla scoileanna, cúram leanaí, seirbhísí sláinte, siopaí, iompar poiblí 
agus páirceanna. Comhoibreoimid le pobail áitiúla chun srianta a aithint agus bearta a chur i 
bhfeidhm chun comharsanachtaí 10 nóiméad inbhuanaithe a sheachadadh.

Áit 27 Creat comharsanachta 10-nóiméad a fhorbairt do gach ceantar uirbeach nua agus reatha ar fud 
Phort Láirge a cheadaíonn freastal ar riachtanais laethúla daoine óga agus daoine scothaosta 
laistigh d’achar siúlóide sábháilte dá dtithe, mar shampla scoileanna, cúram leanaí, seirbhísí 
sláinte, siopaí, iompar poiblí, áiseanna spóirt agus páirceanna. Comhoibreoimid le pobail 
áitiúla chun srianta a aithint agus bearta a chur i bhfeidhm chun comharsanachtaí 10 nóiméad 
inbhuanaithe a sheachadadh.

Áit 28 Oibreoimid i gcomhar le soláthraithe seirbhíse eile agus le grúpaí deonacha chun bonneagar 
sóisialta a sheachadadh chun tacú le pobail láidre in ionaid chomharsanachta.

Áit 29 Aithneoimid, ainmneoimid agus soláthróimid do shuíomh do pháirceanna áitiúla uirbeacha agus 
spásanna glasa/gorm laistigh den ordlathas comharsanachta/lonnaíochta, i gcomhar le pobail 
áitiúla.



Gníomhú Aeráide, 
Bithéagsúlacht & 
Comhshaol

Caibidil 9

Fás Dlúth Inbhuanaithe

Gníomhaíocht ar son na hAeráide

Oidhreacht

Áiteanna agus Pobail Inbhuanaithe
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Creat Rialála agus Cuspóirí Beartais um Chinnteoireacht

ENV 01 Tríd an bPlean Forbartha a chur i bhfeidhm, cuirfimid go carnach – i gcomhar le húsáideoirí 
agus comhlachtaí eile – le cuspóirí an chreata rialála um chosaint agus bainistiú comhshaoil a 
bhaint amach,. lena n-áirítear comhlíonadh Threoracha an AE - lena n-áirítear an Treoir maidir 
le Gnáthóga (92/43/CEE, arna leasú), an Chreat-Treoir Uisce (2000/60/CE), an Treoir um Éin 
(2009/147/CE), an Treoir um Measúnacht Tionchair Timpeallachta (2011/92/AE), arna leasú le 
(2014/52/CE) agus an Treoir um Measúnú Straitéiseach Comhshaoil (2001/42/CE) – agus na 
Rialacháin thrasuímh iomchuí.

Caibidil 9: Gníomhú Aeráide, 
Bithéagsúlacht & Comhshaol

Cuspóirí Straitéiseacha

Ceisteanna maidir le hathrú aeráide agus oiriúnú a chomhtháthú i gcuspóirí beartais talamhúsáide agus i 
bpróisis chinnteoireachta chun ár n-athléimneacht i leith éifeachtaí an Athraithe Aeráide a fheabhsú agus ár 
lorg carbóin a laghdú.

Cosnóimid, bainisteoimid agus feabhsóimid oidhreacht nádúrtha, bithéagsúlacht, tírdhreach agus comhshaol 
Chathair agus Chontae Phort Láirge mar aitheantas ar a tábhacht mar acmhainn neamh-inathnuaite, ag 
soláthar féiniúlacht agus carachtar uathúil don Chathair agus don Chontae mar áis acmhainne nádúrtha.

9.0 Réamhrá
D’fhógair an Rialtas Éigeandáil maidir le hAthrú Aeráide agus Caillteanais Bhithéagsúlachta i mBealtaine 
2019 i ndiaidh foilsiú tuarascála, a d’fhoilsigh an Painéal Idir-Rialtasach ar Bhithéagsúlacht agus ar an 
tSeirbhís Éiceachórais, ar staid sheirbhísí bithéagsúlachta agus éiceachórais an domhain. Léirigh an 
tuarascáil seo eolas faoi mheath contúirteach sa nádúr nach raibh a leithéid an cheana, ag luathú ráta 
díothaithe na speiceas, freagairt dhomhanda easpach agus an gá atá le hathrú bunathraitheach chun an 
dúlra a athneartú agus a chosaint.

Léiríonn an Tuarascáil ar Staid an Chomhshaoil (GCC 2020) treochtaí agus táscairí maidir le cáilíocht 
comhshaoil atá ag dul in olcas d’Éirinn. Tá stádas éiceolaíochta do ghnáthóga agus speicis agus cáilíocht 
uisce faoi bhagairt mar gheall ar réimse brúnna forbartha agus cleachtais bhainistíochta talún agus tá 
níos mó déine agus minicíocht imeachtaí stoirme ag teacht i láthair mar gheall ar thionchair an athraithe 
aeráide, tréimhsí tuilte triomach a bhfuil níos faide agus leibhéal na farraige ag ardú. Tá contae cois cósta 
mar Phort Láirge i mbaol ó imeachtaí athraithe aeráide; Tá gá le bearta oiriúnaithe aeráide agus réitigh 
bunaithe ar an nádúr a bheith mar chuid dhílis de gach togra pleanála agus forbartha talamhúsáide 
amach anseo.
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Creat Rialála agus Cuspóirí Beartais um Chinnteoireacht

ENV 02 Breithneoidh leibhéil níos ísle cinnteoireachta, agus measúnú comhshaoil na híogaireachtaí a 
aithníodh i dTuarascáil Timpeallachta an MSC a ghabhann leis an bPlean, lena n-áirítear na nithe 
seo a leanas:
• Limistéir Chaomhantais Speisialta agus Limistéir faoi Chosaint Speisialta.
• Gnéithe den tírdhreach a sholáthraíonn naisc/nascacht le láithreáin ainmnithe (e.g. 

sruthchúrsaí, limistéir de ghnáthóg leathnádúrtha ar nós coillearnacha líneacha etc).
• Limistéir Oidhreachta Nádúrtha agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha bheartaithe.
• Limistéir ar dóigh ina mbeidh gnáthóg liostaithe in Iarscríbhinn 1 den Treoir maidir le Gnáthóga.
• Iontrálacha ar Thaifead na Séadchomharthaí.
• Iontrálacha ar Thaifead na Struchtúr Cosanta.
• Limistéir Chaomhantais Ailtireachta; agus,
• Sonraíochtaí tírdhreacha/taitneamhachta.

ENV 03 Déanfaidh an Chomhairle, i gcomhar leis an Tionól Réigiúnach agus foinsí eile de réir mar is cuí, 
an clár monatóireachta a chur i bhfeidhm mar atá leagtha amach i dTuarascáil agus i Ráiteas 
Timpeallachta an MSC. Áireofar leis seo Tuarascálacha Monatóireachta neamhspleácha an MSC a 
ullmhú ar na héifeachtaí suntasacha comhshaoil a bhaineann le cur i bhfeidhm an Phlean, roimh 
thús an athbhreithnithe ar an gcéad Phlean eile.
1. A bheith in éineacht leis an tuarascáil a éilítear ar an mbainisteoir faoi Alt 15(2) den Acht um 

Pleanáil agus Forbairt (arna leasú), lena n-áirítear faisnéis maidir le torthaí agus dul chun cinn ar 
mhonatóireacht ar éifeachtaí suntasacha comhshaoil maidir le feidhmiú an Phlean Forbartha.

Ar na héifeachtaí suntasacha comhshaoil a bhaineann le feidhmiú an Phlean, roimh thús an 
athbhreithnithe ar an gcéad Phlean eile.

9.1 Athrú Aeráide
I 2021, d’fhoilsigh an Rialtas an tAcht um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 
(Leasú) a gheallann aistriú chuig geilleagar atá athléimneach ó thaobh na haeráide de agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050. Tá an Clár don Rialtas tiomanta do laghdú bliantúil 7% ar astaíochtaí 
foriomlána gáis cheaptha teasa i gcoitinne sna deich mbliana atá amach romhainn, agus do ghlanastaíochtaí 
nialasacha a bhaint amach faoi 2050. Tugann an Bille isteach córas de bhuiséid charbóin 5 bliana ar 
fud an gheilleagair, a leagfaidh amach uasteorainn d’astaíochtaí iomlána gás ceaptha teasa. Ullmhóidh 
an Chomhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide iad seo agus cuirfear faoi bhráid an Rialtais iad lena 
mbreithniú agus lena gceadú, le hionchur ón Oireachtas. Tá na príomhghnéithe seo a leanas sa Bhille:

• Bunaítear sprioc astaíochtaí 2050

• Tugtar isteach córas de bhuiséid charbóin 5 bliana i ndiaidh a chéile ar fud an gheilleagair ag tosú i 2021

• Neartaítear ról na Comhairle Comhairlí um Athrú Aeráide maidir le buiséid charbóin a mholadh

• Tugtar isteach ceanglas athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar an bPlean Gnímh don Aeráid agus 
Straitéis Náisiúnta Fadtéarmach Gníomhaíochta Aeráide a ullmhú gach deich mbliana ar a laghad

• Tugtar isteach ceanglas go n-ullmhóidh gach Údarás Áitiúil Pleananna Gníomhaíochta Aeráide aonair a 
chuimseoidh bearta maolaithe agus oiriúnaithe araon

D’fhoilsigh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge a Straitéis um Oiriúnú Aeráide i 2019, a 
fhéachann le dea-chleachtais a chur i bhfeidhm agus réitigh a ionchorprú a chomhlíonfaidh riachtanais 
oiriúnaithe don athrú aeráide agus a fhreastalóidh ar riachtanais na bpobal. Ba chóir a thabhairt faoi 
deara gur téama trasnaí é an t-Athrú Aeráide atá le feiceáil i ngach caibidil den Phlean Forbartha agus mar 
sin ba chóir tagairt a dhéanamh do na cuspóirí beartais ábhartha a aithnítear sa doiciméad seo.
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Creat Rialála agus Cuspóirí Beartais um Chinnteoireacht

CA 01 Tacaíocht a thabhairt do bheartais Straitéis Oiriúnaithe Aeráide Phort Láirge agus iad a chur 
i bhfeidhm i gcomhar le Foireann Gníomhaithe Aeráide Phort Láirge, Oifig Réigiúnach um 
Ghníomhú Aeráide (CARO), agus athbhreithniú/athsholáthar a dhéanamh ar an straitéis de 
bhun fhorálacha an Phlean Gnímh don Aeráid 2021 agus an Achta um Fhorbairt Ísealcharbóin. 
Déanfaimid an Plean Forbartha a athrú de réir mar is gá tar éis athbhreithniú/athsholáthar na 
straitéise.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028252

9.2 Bainistíocht Tuilte
Is próiseas nádúrtha í tuile, a d’fhéadfadh tarlú ag am ar bith i réimse leathan suímh agus tá ról aici i 
múnlú na timpeallachta nádúrtha. Is dócha gur tuilte ón bhfarraige agus ó aibhneacha is fearr aithne, 
ach is féidir le báisteach fhada agus dian tuilte séaraigh, sreabhadh de dhroim talún agus tuilte ó 
screamhuisce a chruthú. I gcás ina mbíonn tionchar aige ar ghníomhaíochtaí daonna, is féidir leis daoine, 
a gcuid maoine agus an comhshaol a chur i mbaol. Is ábhar imní iad na hiarmhairtí a bhaineann le 
hathrú aeráide a théann i bhfeidhm ar leibhéil na farraige, ar nádúr agus ar phatrún imeachtaí báistí 
agus ar phatrúin ghinearálta aimsire. Cé nach fios cé acu de na hiarmhairtí beachta a bheidh ag an athrú, 
aontaítear go coiteann go mbeidh baol níos airde tuilte i suímh intíre agus cois cósta mar thoradh ar athrú 
aeráide. Tá roinnt cuspóirí beartais a bhaineann le conas a fheabhsaímid ár mbainistíocht ar uisce stoirme 
agus tionchair na dtuilte leagtha amach i gCaibidil 6. Tá feidhm ag na beartais bhreise seo a leanas:

Cuspóirí Beartais maidir le Bainistíocht Tuilte

FM 01 Oibreoidh Cathair & Comhairle Phort Láirge le hOifig na nOibreacha Poiblí, LAWPRO agus 
gníomhaireachtaí eile ag leibhéal an dobharcheantair chun aon bhearta a aithint, mar bhearta 
coinneála uisce nádúrtha, a d'fhéadfadh tairbhí a bheith acu do cháilíocht uisce, do bhainistiú 
riosca i gcás tuilte agus do chuspóirí bithéagsúlachta.

FM 02 Cosnóidh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tuilemhánna na ndobharcheantar sa 
Chontae agus coinneoidh siad iad dá gcosaint ar thuilte agus a luachanna oidhreachta nádúrtha.
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9.3 Cáilíocht Uisce 
Tá Cathair agus Contae Phort Láirge ag brath go mór ar screamhuisce dá soláthar uisce. Faoi láthair, 
baintear screamhuisce mar fhoinse soláthair uisce poiblí d’fhormhór daonra na cathrach agus an chontae. 
Toisc go bhfuil doimhneacht na buncharraige níos lú ná 3 mhéadar thar limistéir mhóra den Chontae, tá 
caomhnú leanúnach ar cháilíocht an screamhuisce sna ceantair seo riachtanach chun pobail a chothú. 
Chuir Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (GSI) an Scéim um Chosaint Screamhuisce do Chontae Phort 
Láirge le chéile a d'aithin na príomhfhoinsí screamhuisce laistigh den Chontae agus leochaileacht na 
n-acmhainní sin do thruailliú comhshaoil.

Teastaíonn cothabháil rialta le córas fuíolluisce éifeachtach ar an láthair agus ní mór é a bheith suite 
i gceart i suíomh nach n-eascróidh fadhbanna hiodrálacha nó truailliú screamhuisce. Ní mholfar aon 
mholadh forbartha a bhaineann le scaoileadh fuíolluisce go talamh agus beidh air cloí le Cód Cleachtais 
an GCC do chórais chóireála fuíolluisce tí. Úsáidfidh an Chomhairle cumhachtaí reachtúla faoi reachtaíocht 
ábhartha pleanála agus comhshaoil chun screamhuisce a chosaint, lena n-áirítear measúnachtaí pleanála 
agus tionchair chomhshaoil, rialú comhtháite ar thruailliú agus/nó reachtaíocht um thruailliú uisce chun 
cothromaíocht a aimsiú idir an gá le forbairt agus an gá atá leis an gcomhshaol a chosaint. Forálann 
na Rialacháin um Screamhuisce (Leasú) (2016) do chuspóirí soiléire comhshaoil agus do chaighdeáin 
cháilíochta screamhuisce chun an córas um chosaint screamhuisce a neartú.
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9.4 Comhlíonadh an AE agus reachtaíocht náisiúnta agus treoir 
maidir le cáilíocht uisce. 
Déanfar tograí forbartha a mheas le measúnacht a dhéanamh ar cibé an bhfuil siad ag comhlíonadh na 
gcaighdeán agus na gceanglas dlíthiúil seo a leanas i gcás ina bhfuil feidhm leo. 

• Water Framework Directive (2000) and the River Basin District Management Plan 2022-2027.

• Cód Cleachtais an GCC: Córais Chóireála Fuíolluisce Tí (PE ≤ 10) (2021)

• Na Rialacháin um Uisce Dromchla (2009)

• Na Rialacháin um Screamhuisce (Leasú) (2016)

• Na Rialacháin um Scardadh Dramhuisce (2001 arna leasú) 

• Na Rialacháin um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh (2004)

• Na Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha (2008)

• Cáilíocht na n-Uiscí Sliogéisc (2006)

• Treoirlínte maidir leis an gCreat-Treoir Uisce a ionchorprú sa Chóras Pleanála 2022.

Leanann reachtaíocht na hEorpa agus na hÉireann ag cur béim láidir ar ardchaighdeán uisce a bhaint amach. 
D’éiligh an Chreat-Treoir Uisce, a glacadh in 2000, go mbainfí “stádas maith” amach i ngach dobharlach faoi 
2027. Tá eotrófú aibhneacha, lochanna agus uiscí taoide ar cheann de na príomhbhagairtí ar uiscí dromchla 
agus is iad rith chun srutha talmhaíochta agus scardadh chathrach na príomhchúiseanna.

Tháinig na Rialacháin um Scardadh Fuíolluisce (Údarú) 2007 i bhfeidhm i 2007 agus chuir siad níos mó 
dualgais ar Údaráis Seirbhísí Uisce maidir le ceadúnú scardadh ó ionaid chóireála fuíolluisce, ag éascú 
forfheidhmiú níos fearr ar an gCreat-Treoir Uisce agus ar Threoracha ábhartha eile de chuid an AE. An 
córas ceadúnaithe atá á rialú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) agus a leagann 
síos teorainneacha dochta ar scardadh a cheadaítear ó na hionaid seo isteach inár n-uiscí dromchla ar 
nós aibhneacha, canálacha, lochanna, uiscí cósta agus screamhuisce. Faoin gCreat-Treoir Uisce ní mór 
plean bainistíochta a ullmhú do gach Ceantar Abhantraí (CAanna). Foilsíodh an tríú plean RBDMP i 2022 
agus leagann sé amach stádas reatha ár n-uiscí, cuspóirí comhshaoil dár n-uiscí, agus clár na mbeart a 
d’fhéadfadh a bheith riachtanach chun na cuspóirí seo a bhaint amach. 

Éilíonn Treoir um Níotráití an AE (91/676/ECC) ar bhallstáit bearta sonracha a ghlacadh chun uisce 
dromchla agus screamhuisce a chosaint ar éilliú níotráite ó ghníomhaíochtaí talmhaíochta. Thug Scéim 
Bainistíochta Dramhaíola Feirme, a tugadh isteach i 2006, deontais d'fheirmeoirí chun a gcuid riachtanas 
stórála sciodair a chomhlíonadh agus tá feirmeoirí aonair freagrach anois as a chinntiú go bhfuil siad ag 
cloí leis na Rialacháin um Dhea-Chleachtas Talmhaíochta. 

Síníodh an cheathrú athbhreithniú ar an bPlean Gníomhaíochta Níotráití agus ar na Rialacháin um Níotráití 
ina ndlí i 2018, agus tá sé deartha chun cosc a chur ar thruailliú uiscí dromchla agus screamhuiscí ó fhoinsí 
talmhaíochta agus chun cáilíocht uisce a chosaint agus a fheabhsú. Déanann Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Dea-Chleachtas Talmhaíochta chun Uiscí a Chosaint) 2020 athbhreithniú agus ionadú ar na 
Rialacháin roimhe seo a rinneadh i 2018. Déanann siad foráil d’fhorálacha forfheidhmithe neartaithe agus 
do bhainistiú clóis feirme níos fearr.

Rinneadh an chúigiú athbhreithniú ar an bPlean Gníomhaíochta Níotráití i 2022, agus cuirfear é sin in iúl 
do Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dea-Chleachtas Talmhaíochta chun Uiscí a Chosaint) 2020 lena 
bhforáiltear d’fhorálacha forfheidhmithe neartaithe agus do bhainistiú níos fearr ar chlós feirme chun cosc 
a chur ar thruailliú uiscí dromchla agus screamhuiscí ó fhoinsí talmhaíochta agus chun cáilíocht uisce a 
chosaint agus a fheabhsú. 
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Léaráid 9.1 Cuspóir Ardstádas Dobharlaigh

9.5 Cáilíocht Uisce Snámha
Rinneadh Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha i 2008 a thrasuíonn Treoir Uisce Snámha an AE 2006 
isteach i ndlí na hÉireann. Choinnigh tránna san Aird Mhóir, Cluain Aodha, Trá Mhór agus an dá shraith sa 
Dún Mór Thoir stádas Brat Gorm.

© Ordnance Survey Ireland, © Ordnance Survey Ireland 2017
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Cuspóirí Beartais maidir le Cáilíocht Uisce

WQ 01 An Chreat-Treoir Uisce agus an Reachtaíocht Ghaolmhar
Cuirfimid, de réir mar is cuí, le cosaint acmhainní uisce reatha agus féideartha, agus lena 
n-úsáid ag daoine agus fiadhúlra, lena n-áirítear aibhneacha, srutháin, bogaigh, an cósta, 
screamhuisce agus gnáthóga agus speicis ghaolmhara de réir na gceanglas agus na treorach 
sa Chreat-Treoir Uisce ón AE 2000 (2000/60/CE), Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Beartas 
Uisce) 2003 (arna leasú), Rialacháin na gComhphobal Eorpach um Chuspóirí Comhshaoil 
(Uiscí Dromchla) 2009 (arna leasú), an Treoir Screamhuisce (2006/118/CE) agus Rialacháin 
na gComhphobal Eorpach um Chuspóirí Comhshaoil (Screamhuisce) 2010 (arna leasú) agus 
Treoracha ábhartha eile de chuid an AE, lena n-áirítear reachtaíocht náisiúnta ghaolmhar agus 
treoir bheartais (lena n-áirítear aon leaganacha a tháinig ina ionad). Tacú le feidhmiú cur chuige 
pleanála agus bainistíochta dobharcheantair maidir le forbairt agus caomhnú, lena n-áirítear 
teicnící an Chórais Draenála Inbhuanaithe a chur i bhfeidhm d’fhorbairt nua.

WQ 02 Ardstádas/Stádas Maith Cáilíochta Uisce a Bhaint Amach
Chun ardstádas cáilíochta uisce a choinneáil agus filleadh ar stádas maith d’aibhneacha nach 
bhfuil ag comhlíonadh an tairseach seo faoi láthair, déanfaimid na nithe seo leanas:
• Soláthar a dhéanamh d’úsáid agus d’fhorbairt éifeachtach agus inbhuanaithe acmhainní 

uisce agus bonneagair seirbhísí uisce. 
• Acmhainní uisce a bhainistiú agus a chaomhnú ar bhealach a thacaíonn le sochaí shláintiúil, le 

riachtanais forbartha eacnamaíochta agus le timpeallacht níos glaine.
• A chinntiú nach mbíonn tionchar diúltach ag gach forbairt ar cháilíocht agus ar chainníocht 

uisce, lena n-áirítear uisce dromchla, screamhuisce, limistéir chosanta foinse ainmnithe, 
conairí abhann agus na bogaigh, uiscí inbhearacha, cósta agus idirchriosacha gaolmhara.

• A chinntiú go gcomhlíonann forbairtí nua Cód Cleachtais ábhartha an GCC: Córais Chóireála 
Fuíolluisce Tí (PE ≤ 10) (2021) nó aon leasuithe air.

• Iarratais phleanála a scagadh de réir a stádais sa Chreat-Treoir Uisce agus aird a thabhairt 
ar a stádas agus a gcuspóirí chun stádas ‘maith’ a bhaint amach nó chun ‘ardstádas’ nó 
stádas maith’ a chosaint agus a fheabhsú. Cuirfear cur chuige bunaithe ar dhobharcheantair 
i bhfeidhm maidir le measúnú na n-iarratas pleanála, a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar 
cháilíocht an uisce, agus chun a chinntiú nach laghdódh an fhorbairt stádas cáilíochta uisce 
dobharlach sa dobharcheantar sin. 

• Féachaint le gach screamhuisce a chosaint, a fheabhsú agus a athchóiriú agus cothromaíocht 
a bhaint amach agus athluchtú a chinntiú, leis an aidhm stádas screamhuisce maith a bhaint 
amach agus aon treochtaí suntasacha agus leanúnacha ardaithe sa tiúchan truailleán i 
scream-huisce a chur ina cheart arís. 

• Oibriú le Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil agus le gníomhaireachtaí ábhartha eile Stáit agus 
le pobail áitiúla chun na cuspóirí a bhaint amach do na Limistéir le haghaidh Gníomh1 a 
aithníodh sna Pleananna Bainistíochta Abhantraí 2018-2021 agus 2022-2027 chun a chinntiú 
nach dtiocfaidh meath ar cháilíocht an uisce sna ceantair seo mar thoradh ar fhorbairt nua. 

• An clár líonra gaolmhar Dobharcheantair Gorma a fhorbairt faoin bPlean Bainistíochta 
Abhan-traí 2018-2021 chun sárchaighdeán na ndobharlach a bhfuil ‘Ardstádas’ acu a chosaint 
agus a chothabháil.

1  Aithnítear bearta leasúcháin do - Abhainn Naomh Eoin, An Chlóideach, An Taoi, Cuan Choilligeáin-Bricky-Dhún Garbhán Harbour, Dún Aill, 

An Abha Bhuí, Lan Luice
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Cuspóirí Beartais maidir le Cáilíocht Uisce

WQ 03 Plean Bainistíochta Abhantraí
Tacú le cur i bhfeidhm na moltaí agus na mbeart ábhartha mar atá leagtha amach sa Phlean 
Bainistíochta Abhantraí 2018-2021, agus sa Chlár Bearta a bhaineann leis, nó aon phlean dá 
leithéid a d’fhéadfadh teacht ina ionad le linn shaolré an phlean. Ní bheidh tionchar do-ghlactha 
ag pleananna, cláir agus tionscadail atá beartaithe ar an gcomhshaol uisce, lena n-áirítear uiscí 
dromchla, cáilíocht agus cainníocht screamhuisce, conairí abhann agus coillearnacha gaolmhara. 
Chomh maith leis sin, aird a thabhairt, i gcás inarb ábhartha, ar Threoirdhoiciméad an AE maidir 
le Comhstraitéis Chur Chun Feidhme Uimh. 20 agus 36 a thugann treoir ar dhíolúintí do chuspóirí 
comhshaoil an Chreata-Treorach Uisce.

WQ 04 Cleachtais Fheirmeoireachta atá íogair ó thaobh an Dobharcheantair de
Spreagfaimid úsáid chleachtais feirmeoireachta atá íogair ó thaobh an dobharcheantair de, chun 
spriocanna an Chreata-Treorach Uisce a bhaint amach agus chun an Plean Bainistíochta Abhantraí 
a chomhlíonadh.

WQ 05 Cáilíocht Uisce Snámha
Coinneoimid caighdeáin Uisce Snámha de réir Threoir an AE maidir le hUisce Snámha agus 
méadóimid líon na dtránna le bratacha gorma.

Cuspóirí Beartais maidir le Cáilíocht Comhshaoil

ENV 04 Aer agus Fuinneamh 
Cuirfimid le comhlíonadh na reachtaíochta um cháilíocht an aeir; spriocanna astaíochtaí gás 
ceaptha teasa; leibhéil torainn a bhainistiú; agus laghduithe in úsáid fhuinnimh.

ENV 05 Treoir maidir le hAer Glan don Eoraip (CAFE)
Caomhnú an cháilíocht aeir chomhthimpeallaigh is fearr atá comhoiriúnach le forbairt 
inbhuanaithe a chur chun cinn i gcomhréir le Treoir an AE maidir le Cáilíocht Aer 
Comhthimpeallach agus Aer Níos Glaine don Eoraip (CAFE) (2008/50/CE) agus a chinntiú go bhfuil 
na hastaíochtaí aeir go léir a bhaineann le forbairtí nua laistigh de Cháilíocht an Chomhshaoil. 
Caighdeáin mar atá leagtha amach sna Rialacháin um Chaighdeáin Cháilíochta Aeir 2011 (IR Uimh. 
180 de 2011) (nó aon leasuithe orthu).

ENV 06 Sláinte an Duine
Measúnú a dhéanamh ar mholtaí forbartha i dtéarmaí; inter alia, an tionchar a d’fhéadfadh 
a bheith ar fhorbairtí in aice láimhe, úsáidí talún atá ann cheana agus/nó an tírdhreach 
mórthimpeall. I gcás gur dócha go mbeadh drochthionchar suntasach ag forbairtí a bhfuil 
beartaithe ar thaitneamhachtaí an cheantair trí thruailliú ó thorann, ó mhúch, ó bholaithe, ó 
dheannach, ó ghrean nó ó chreathadh, nó i gcás ina bhfuil siad ina gcúis le truailliú aeir, uisce 
agus/nó ithreach, tabharfar isteach bearta maolaithe chun deireadh a chur le drochthionchar 
comhshaoil nó chun iad a laghdú go leibhéal oibriúcháin inghlactha.

ENV 07 Radón
A chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm an treoir shonrach maidir le bearta coisc radóin le haghaidh 
tithe nua mar atá sna Rialacháin Tógála reatha (lena n-áirítear aon rialacháin nuashonraithe/a 
bhfuil ionadú déanta orthu a d’fhéadfaí a fhoilsiú laistigh de shaolré an Phlean seo).
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Cuspóirí Beartais maidir le Cáilíocht Comhshaoil

ENV 08 Cosaint, Éilliú agus Feabhsúchán Ithreach
A chinntiú go gcuirtear bearta oiriúnacha cosanta ithreach i gcrích nuair is cuí. Cuirfear imscrúduithe 
oiriúnacha agus cuí i gcrích i ndáil le nádúr agus méid aon éilliú ithreach agus screamhuisce 
agus na rioscaí a bhaineann leis an obair forbartha láithreáin ghaolmhar, sa chás go bhfuil sé 
beartaithe láithreáin athfhorbraíochta a fhorbairt. 
Cuirfear foilseachán GCC dar teideal Cód Cleachtais: Measúnú Riosca Timpeallachta le haghaidh 
Láithreán Diúscartha Dramhaíola Neamhrialaithe (2007) san áireamh i dtograí forbartha laistigh de 
nó gar do sheanláithreáin líonta talún de réir mar is cuí. Déanfar gach láithreán neamhfhorbartha, 
éillithe a fheabhsú ag caighdeáin a bhfuil glacadh leo go hidirnáisiúnta sula ndéantar aon 
athfhorbairt. Beidh tuarascáil ó shainchomhairleoir cáilithe feabhsúcháin i dteannta le gach 
iarratas ina gcuimseofar dea-chleachtas agus saineolas idirnáisiúnta maidir le teicnící athchóirithe 
éiceolaíocha nuálacha lena n-áirítear tionscnaimh speisialta plandaithe agus glasa a chruthaíonn 
láithreáin ar a bhfuil cuma ae-istéitiúil níos fearr, timpeallachtaí sláintiúla agus a chabhraíonn le 
soláthar spásanna oscailte glasa nua mar dhlúthchodanna de limistéir nuachruthaithe. 
Beidh Acht um Bainistiú Dramhaíola 1996 (ceadúnas dramhaíola, cead saoráidí dramhaíola), arna 
leasú, agus Acht GCC 1992 (ceadúnú Astaíochtaí Tionsclaíocha, go háirithe an Chéad Sceideal, Aicme 
11 Dramhaíl), arna leasú, á gcomhlíonadh ag cóireáil/bainistiú aon ábhar éillithe. Cinnteoidh na 
bearta seo go mbeidh ábhar éillithe á bhainistiú ar bhealach a chuireann deireadh le haon riosca do 
shláinte an duine agus a chinntíonn go mbeidh an úsáid deiridh comhoiriúnach le haon riosca.
Sula dtabharfar faomhadh ar láithreáin éillithe, beidh ar fhorbróirí measúnú riosca iomlán talún 
éillithe a dhéanamh chun na nithe seo a leanas a léiriú:
• Conas a bheidh na húsáidí talún atá beartaithe ag teacht le cosaint sláinte agus sábháilteachta 

(lena n-áirítear marthanacht struchtúr agus seirbhísí) - le linn na tógála agus áitíochta araon; agus,
• Conas a dhéileálfar go cuí le haon ithir nó uisce éillithe a aimsítear.

9.6 Bithéagsúlacht
Aithnítear níos mó ná riamh go bhfuil bithéagsúlacht, caipiteal nádúrtha agus na tairbhí a bhainimid as an 
dúlra ar a dtugtar Seirbhísí Éiceachórais anois mar chuid lárnach de bheartais phleanála agus úsáide talún, 
toisc go bhfuil na hacmhainní seo mar bhonn agus mar thaca ag folláine an gheilleagair, na sochaí agus 
da-oine aonair. 

Stórálann coillearnacha agus foraoisí carbón, feidhmíonn bogaigh agus criosanna cósta maoláin mar cho-
santóirí in aghaidh tuilte agus tacaíonn roinnt speiceas do phailniú agus coinníonn siad struchtúr agus tor-
thúlacht na hithreach. Is léir go bhfuil na seirbhísí éiceachórais seo faoi bhagairt agus mar sin tá cothabháil 
agus feabhsú ár mbithéagsúlacht ina phríomhriachtanas do lucht ceaptha beartas agus don phobal i 
gcoitinne. Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tiomanta do bhonneagar éiceolaíoch na Cathrach 
agus an Chontae a aithint, stádas caomhantais fabhrach na gceantar cosanta a choinneáil agus ceantair 
dhíghrádaithe a bhfuil luach bithéagsúlachta acu a athchóiriú agus a fheabhsú. 

D’fhoilsigh an t-údarás áitiúil Plean Oidhreachta (2017-2022) i 2017, lena n-áirítear cuspóirí do chaomhnú 
na bithéagsúlachta). Is iad aidhmeanna an Phlean Oidhreachta ná aghaidh a thabhairt ar bhearnaí eolais 
to-saíochta sa Chathair agus sa Chontae, tuiscint a mhéadú agus feasacht ar bhithéagsúlacht a mhéadú 
agus bithéagsúlacht a chothabháil agus a fheabhsú trí chleachtais bhainistíochta i bpríomhréimsí.

I 2019, shínigh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Creat-Chomhaontú leis an Ionad Náisiúnta le 
Son-raí Bithéagsúlachta, ag tacú le cur i bhfeidhm an Phlean um Pailineoirí Uile-Éireann. Tá an Chomhairle 
tio-manta do chleachtais oibre a fheabhsú agus do bheartais a chur i bhfeidhm a sheachadann tairbhí do 
ghná-thóga phailneora agus cuimsíodh bearta ar nós chur chun cinn an tsoláthair ghlais, móinéir a chur 
i leataobh le moill agus laghdú ar lomadh, lotnaidicídí a bhaint ó gach páirc á feidhmiú ag an gComhairle, 
plandú atá oiriúnach do phailneoirí agus Gradam an Bhrait Ghlais do Pháirceanna i 2020 do Pháirc Dhúlra 
Chill Bharra a bhuaigh siad. 



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028 259

Cuspóirí Beartais Bithéagsúlachta

BD 01 Cosnóimid agus caomhnóimid gach láithreán atá ainmnithe nó atá molta lena n-ainmniú mar 
shuímh lena mbaineann luach caomhantais dúlra (Líonra Natura 2000, Láithreáin ‘Ramsar’, NHAnna, 
pNHAanna, Láithreáin a bhfuil spéis iontu ó thaobh Bithéagsúlachta Áitiúla, Láithreáin Oidhreachta 
Ge-olaíochta, TPOanna) agus cosnóimid conairí éiceolaíocha agus líonraí a nascann limistéir a bhfuil 
luach caomhantais mór ag baint leo ar nós coillearnacha, fálta sceach, bainc cré agus bogaigh.
Cuirfimid le cosaint agus feabhsú na bithéagsúlachta agus nascacht éiceolaíoch, lena n-áirítear 
coillear-nacha, crainn, fálta sceach, tailte féaraigh leathnádúrtha, aibhneacha, srutháin, foinsí 
uisce nádúrtha, bogaigh, an cósta, córais gheolaíochta agus gheomoirfeolaíocha, gnéithe 
tírdhreacha eile, coinníollacha soilsithe nádúrtha agus an fiadhúlra a bhaineann leo nuair is cuid 
den líonra éiceolaíoch iad agus/nó dá bhféadfaí breathnú orthu mar chonairí éiceolaíocha nó mar 
chlocha cora i gcomhthéacs Airteagal 10 den Treoir um Ghnáthóga.

BD 02 Mar thaca leis an bPlean Uile-Éireann um Pailineoirí, féachfaimid le bithéagsúlacht Phort Láirge 
a chothabháil agus a fheabhsú i mbail chaomhnaithe a bheadh fabhrach ionas go mbainfear 
athléimneacht chomhshaoil agus glanbhreisiú i bhfeabhsú agus cruthú bithéagsúlachta amach le 
linn feidhmiú an phlean seo.

BD 03 Déanfar gach forbairt bheartaithe a mheas i dtéarmaí comhlíonadh na gcaighdeán agus na 
gceanglas dlíthiúil seo a leanas i gcás ina mbeidh feidhm acu; 
• Measúnú Cuí ar Phleananna agus ar Thionscadail in Éirinn - Treoir d'Údaráis Phleanála An 

Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (2021). 
• Treoirlínte Náisiúnta um Measúnú Riosca ar Mheasúnú Tionchair Éiceolaíochta (2009)
• Plean Uile-Éireann um Pailineoirí (2021)
• Pleanáil Sruthchúrsaí sa Timpeallacht Uirbeach (2020) 
• Ceanglais maidir le Gnáthóg Iascaigh a Chosaint le linn Oibreacha Tógála agus Forbartha ar 

Láithreáin Aibhneacha.
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9.7 Láithreáin Chaomhnaithe Dúlra
Tacaíonn Port Láirge le réimse leathan gnáthóg agus speiceas, lena n-áirítear gnáthóga cósta, ardtailte, 
conairí uisce agus gnáthóga bogaigh, tailte féaraigh, coillearnacha agus fálta sceach. Aithnítear luach na 
ngnáthóg seo sa líon mór láithreán sa Chontae atá ainmnithe ag an Stát do chaomhnú an dúlra. 

Léaráid 9.2 SACanna agus SPAanna i bPort Láirge 

Cuireann an Treoir um Ghnáthóga oibleagáid ar bhallstáit an AE chun líonra de shuímh chaomhantais 
speisialta a bhunú ar fud an AE lena n-áirítear Limistéir faoi Chosaint Speisialta (SPAanna) agus Limistéir 
Chaomhantais Speisialta (SACanna). Tugtar Natura 2000 ar an líonra seo. Ainmníonn Seirbhís Páirceanna 
Náisiúnta agus Fi-adhúlra na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil SPAanna agus SACanna 
is iarrthóirí. Ní mór na láithreáin seo a bhainistiú chun a chinntiú go ndéantar cothabháil nó athchóiriú ar a 
stádas caomhantais fabhrach. Tá naoi SAC agus sé SPA ainmnithe i gContae Phort Láirge.
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9.8 Measúnacht Chuí
Beidh ar fhorbairt a bheartaítear laistigh de nó a bhfuil tionchair aige ar Láithreáin Eorpacha (SACanna 
agus SPAanna) scagadh le haghaidh Measúnacht Chuí a dhéanamh, agus más gá Measúnacht Chuí chun a 
chinneadh an bhfuil an fhorbairt bheartaithe inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus lena chinntiú 

Tábla 9. 1 Limistéir Chaomhantais Speisialta (SACanna)

Ainm an Láithreáin Leasanna Cáilitheacha an Láithreáin 

Ceann Áirde Móire Fraochmhánna cósta tirim agus aillte farraige fásmhara.

An Abhainn Mhór (Corcaigh/
Port Láirge)

Inbhear, réileáin láibe, bruacha scaineagáin, móinéir goirt, fásra abhann ar snámh, sean-choill 
darach, coillearnach ghlárach, coillearnach Iúr, Diúilicín Péarla Fionnuisce, Piardóg Liathbhán, 
Sead, Loimpre, Bradán, Madra Uisce, Raithneach Chill Áirne

Na Comaraigh Bratphortach, fraoch tirim, fliuch agus alpach, fánaí cairreagacha, lochanna olagatrófacha, 
fásra abhann snámhach, caonach corránach lonrach.

Coill Ghleann Doimhin Coillearnach leathnádúrtha le cluichreáin annamha de fhlóra na talún

Ceann Heilbhic Aillte farraige fásmhara agus fraochmhá thirim.

An tSiúr Íochtarach Móinéir goirt, fásra abhann snámhach, fásra abhann imeallach, sean-choill darach, coillearnach 
fhliuch ghlárach, coillte iúir, Sead Fhallacsach, Loimpre Mhara, Loimpre an Shrutháin, Loimpre 
Abhann, Diúilicín Péarla Fionnuisce, Piardóg Liathbhán, Bradán Atlantach, Madra Uisce

Coillte Ghleann na hUidhre Sean-choill darach agus fraochmhá thirim.

An Fheoir agus An Bhearú

(Inbhear Phort Láirge)

Inbhear, réileáin láibe, móinéir goirt, fásra abhann snámhach, fraoch thirim, fásra abhann 
imeallach, foinsí uisce clochraithe, sean-choill darach, coillte gláracha,Piardóg Liathbhán, Diúilicín 
Péarla Fionnuisce, Seilide rinseach, Sead, Loimpre, Bradán, Madra Uisce, Raith-neach Chill Áirne

Dumhcha na Thrá Mhór agus 
Cúltrá Thrá Mhór

Réileáin láibe agus réileáin ghainimh, bruacha scaineagáin, móinéir goirt, dumhcha i dtús fáis, 
bána agus socra.

Tábla 9. 2 Limistéar faoi Chosaint Speisialta (SPAanna)

Ainm an Láithreáin Leasanna Cáilitheacha an Láithreáin

Cúltrá Thrá Mhór Cadhain, Feadóg Bhuí, Feadóg Ghlas, Guilbneach Earrdhubh, Guilbneach Stríocearrach, 
Pilibín, Breacóga, Luathráin.

Cuan Dhún Garbhán Lóma Mór, Cadhain, Guilbneach Earrdhubh, Guilbneach Stríocearrach, a bhfuil tábhacht 
idirnáisiúnta ag baint leis. Líon na Seil-Lachan, na Lachan Rua, Síolta Rua, na Feadóga glasa, 
na Feadóga buí, na bpilibíní, na gcnotaí, na luatharán, na mbreacóg, na gcosdeargán agus 
piardálaí trá a bhfuil tábhacht náisiúnta acu.

Taillte Caladha na hAbhann 
Duibhe

Eala Ghlórach, Eala Bewick, Feadóg Bhuí, Cruidín

Inbhear na hAbhann Duibhe Éigrit Bheag, an Feadóg Bhuí, Guilbneach Stríocearrach, Geabhróg Scothdhubh, an Geabhróg 
Rósach, an Geabhróg (coitianta)

Cósta Cheann Heilbhic Seabhac, Crosóg, Faoileán Scadán, Saidhbhéar

Cósta Lár Phort Láirge Seabhac, Crosóg, Faoileán Scadán, Broigheall



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028262

nach mbeidh tionchar suntasach aici ar chuspóirí caomhnaithe an láithreáin agus speicis nó nach ndéanann 
an fhorbairt dochar ar shláine an limistéir nó a ghnáthóga nó speiceas. I gcás ina bhfuil tionchar ag forbairt 
dá leithéid ar shláine an láithreáin, ní cheadófar í ach amháin nuair nach bhfuil aon réiteach eile ann agus 
go bhfuil cúiseanna ríthábhachtacha chun leas an phobail a sháraigh don fhorbairt nó d’athrú talamhúsáid. I 
gcás ina bhfuil gnáthóg nádúrtha tosaíochta agus/nó speiceas tosaíochta ag an láithreán lena mbaineann, ní 
cheadófar forbairt nó athrú ar úsáid talún ach amháin má tá sé riachtanach ar chúiseanna ríthábhachtacha 
sláinte an duine nó sábháilteacht an phobail nó ar mhaithe le tairbhí príomhthábhachta don chomhshaol.

Cuspóirí Beartais Líonra N2K

BD 04 Measúnacht Chuí
Déanfar scagadh ar gach tionscadal agus plean a eascraíonn as an bPlean2 seo don ghá le Measúnacht 
Chuí a dhéanamh faoi Airteagal 6 den Treoir um Ghnáthóga. Ní údarófar plean nó tionscadal ach 
amháin tar éis don údarás inniúil a chinntiú, bunaithe ar fhianaise eolaíoch, Scagadh le haghaidh 
Measúnacht Chuí, agus Measúnacht Chuí ina dhiaidh sin nuair is gá:
1. Ní bheidh éifeachtaí suntasacha díreacha, indíreacha nó fo-éifeachtaí ag an bplean nó an 

tionscadal ar chuspóirí caomhantais aon láithreáin Eorpaigh (ina n-aonar nó in éineacht le 
pleananna nó tionscadail eile); nó

2. Beidh éfieachtaí díobhálacha suntasacha ag an bplean nó ag an tionscadal ar shláine aon 
láithreáin Eorpach (is ósta do chineál gnáthóige nádúrtha tosaíochta/nó speiceas tosaíochta) ach 
níl aon réitigh eile ann agus ní mór an plean nó an tionscadal a chur i gcrích mar sin féin ní mór 
an plean nó an tionscadal a chur i gcrích ar chúiseanna ríthábhachtacha chun leas an phobail 
a sháraigh, lena n-áirítear iad siúd de chineál sóisialta nó eacnamaíoch. Sa chás seo, beidh sé 
de cheangal nósanna imeachta atá leagtha amach sa reachtaíocht a leanúint agus aontú agus 
ghlacadh le gach beart cúitimh is gá chun comhleanúnachas iomlán Natura 2000 a chosaint; nó

3. Beidh éifeachtaí díobhálacha ag an bplean nó ag an tionscadal ar shláine aon láithreáin 
Eorpach (is ósta do chineál gnáthóige nádúrtha agus/nó speiceas tosaíochta) ach níl aon réitigh 
mhalartacha ann agus ní mór an plean nó an tionscadal a chur i gcrích mar sin féin ar chúiseanna 
ríthábhachtacha chun leas an phobail a sháraigh, teoranta do chúiseanna a bhaine-ann le sláinte 
an duine nó le sábháilteacht an phobail, d’iarmhairtí tairbhiúla a bhfuil tábhacht phríomhúil leo 
don chomhshaol nó, de bhun tuairime ón gCoimisiún, do chúiseanna ríthá-bhachtacha eile chun 
leas an phobail a sháraigh. Sa chás seo, beidh sé de cheangal nósanna imeachta atá leagtha 
amach sa reachtaíocht a leanúint agus aontú agus ghlacadh le gach beart cúitimh is gá chun 
comhleanúnachas iomlán Natura 2000 a chosaint.

BD 05 Láithreáin Eorpacha a Chosaint 
Ní cheadófar tionscadail as a n-eascraíonn éifeachtaí díobhalacha ar shláine láithreán Eorpach 
(go carnach, go díreach nó go hindíreach), mar gheall ar a méid nó a scála, tógáil talún, gaireacht, 
riachtanais acmhainní, astaíochtaí (go talamh, uisce nó aer), riachtanais iompair, fad na tógála, 
oibríochta, díchoimisiúnú nó mar gheall ar aon éifeachtaí eile, seachas mar a fhoráiltear in 
Airteagal 6(4) den Treoir maidir le Gnáthóga, viz. Ní mór a) nach bhfuil aon réiteach eile ar fáil, b) 
cúiseanna ríthábhachtacha chun leas an phobail a sháraigh ionas go rachfaí ar aghaidh leis an 
tionscadal; agus c) Bearta cúitimh sásúila a bheith i bhfeidhm.

2  Áirítear le tionscadail den sórt sin, ach níl siad teoranta dóibh siúd a bhaineann le: talmhaíocht; taitneamhacht agus áineas; láithreáin 
éillithe; tarchur leictreachais; maolú agus cosc tuilte; foraoiseacht; eastóscadh mianraí; tionscadail fhuinnimh in-athnuaite; bóithre; teileachumarsáid; 
turasóireacht; fuíolluisce agus scardadh; agus soláthar agus astarraingt uisce.
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9.9 Limistéir Oidhreachta Nádúrtha (NHAanna) agus An-aclanna 
Dúlra
Tá 30 Ceantar Oidhreachta Nádúrtha i gCathair agus i gContae Phort Láirge molta lena n-ainmniú ag an 
tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) faoi fhorálacha an Achta um Fhiadhúlra (Leasú) 
2000 mar aitheantas ar ghnáthóga, speicis agus suímh inspéise geolaíochta atá tábhachtach ar leibhéal 
náisiúnta. Ainmnítear Portach Fionnúir mar Anaclann Dúlra freisin agus is é an t-aon Anaclann Dúlra atá 
faoi úinéireacht an phobail sa Stát. Aithníonn Léaráid 9.2 na NHAanna atá molta le hainmniú i bPort Láirge.

Cuspóirí Beartais Líonra N2K

BD 06 Pleananna Bainistíochta
Éilíonn Airteagal 6(1) den Treoir um Ghnáthóga go mbunóidh na Ballstáit na bearta caomhnaithe 
is gá do shuímh Eorpacha lena mbaineann, más gá, pleananna bainistíochta iomchuí atá deartha 
go son-rach do na láithreáin nó arna gcomhtháthú i bPleananna Forbartha eile. Tacaíonn an 
tÚdarás Áitiúil le hullmhú agus le feidhmiú pleananna bainistíochta do chaomhnú láithreáin 
Natura 2000, pNHAanna agus Láithreáin Bithéagsúlachta Áitiúla de réir mar is cuí.

Tábla 9. 3 l Limistéir Oidhreachta Nádúrtha Molta (pNHAanna)

Uimh. Thagartha pNHA Uimh. Thagartha pNHA

1. Loch Chill tSioláin 15. Ceann Heilbhic

2. Coill an Tuair 16. Cuan Dhún Garbháin

3. Oileán Fhiodh Dúin 17. Coill an tSráidbhaile

4. Coillte Ghleann na hUidhre 18. Ceann Bhaile Uí Bhaoill go Trá Mhór

5. Sléibhte an Chomaraigh 19. Baile na Loiche

6 Coillte Phort Lách 20. Portach Lios an Mhaighreáin

7. Riasc Chúil Fhinn & Dheargaile 21. Eanach Chaisleán an Chradógaigh

8. Coillte an Ghleanna Mhóir 22. Portach Fhionnúrach (LON)

9. Coill Leasa Móire 23. Taiscumar & Riasc Charraig an 
Bhruinnteora 

10. Caladh na hAbhann Móire 24. Eanach an Oileáin Tarsna

11. An Abhainn Mhór agus an 
tInbhear

25. Dumhcha & Cúltrá Thrá Mhór

12. Eaglais na hÉireann Thulach an 
Iarainn

26. Loch Mhílis

13. Coill Bhaile Úi Oileannáin 27. Ceann Chréadáin 

14. Coill Glen Anna 28. Aillte an Dúin Mhóir Thoir

29. Cill Bharra/Baile Mhic Coiligh 30.  Cainéal an Rí
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Cuspóirí Beartais maidir le Measúnacht Bithéagsúlachta

BD 07 Cosnóimid speicis agus gnáthóga plandaí agus ainmhithe atá aitheanta ag an Treoir um 
Ghnáthóga ón AE (1997), an Treoir maidir le hÉin ón AE (1979), an tAcht um Fhiadhúlra (1976) agus 
an tAcht um Fhiadhúlra (Leasú) 2000 agus an tOrdú um Flora (Cosaint) (2015) agus a chinntiú nach 
mbíonn éifeachtaí díobhálacha ag forbairt ar speicis fiadhúlra nó ar shláine agus luach gnáthóige 
an láithreáin.

BD 08 Déanfaimid measúnú ar gach forbairt bheartaithe ag gach leibhéal den phróiseas Pleanála 
Forbartha ó Phlean Forbartha Cathrach & Contae, Plean Ceantair Áitiúil go leibhéal tionscadail 
chun an fhéidearthacht go mbeidh tionchar suntasach ar na cuspóirí caomhantais agus/nó 
drochthionchar ar shláine líonra Natura 2000 a chinneadh agus a chinntiú go gcomhlíontar 
ceanglais Airteagail 6(3) agus 6(4) den Treoir maidir le Gnáthóga go hiomlán.

BD 09 Cinnteoimid go gcuirfear leibhéal leordhóthanach faisnéise ar fáil in iarratais forbartha ionas 
gur féidir measúnú eolach iomlán a dhéanamh ar an tionchar ar bhithéagsúlacht. Déanfaidh 
gairmithe atá cáilithe go cuí measúnuithe tionchair éiceolaíochta a thíolactar chun tacú le tograí 
forbartha agus déanfar obair shuirbhéireachta éiceolaíochta ag an am suirbhéireachta is fearr 
chun a áirithiú go ndéanfar sonraí éiceolaíochta a thiomsú go beacht.

Cuspóirí Beartais maidir le Suímh lena mbaineann Luach Bithéagsúlachta

BD 10 Cuirfimid cosc ar scoilteadh neamhriachtanach agus cuirfimid comhtháthú an bhonneagair ghlais 
atá ann cheana chun cinn, ar nós crainn, coillearnacha, fálta sceach, banc cré agus bogaigh agus 
forbairt nua á dhearadh. Spreagfar forbairt bheartaithe chun conairí glasa a choinneáil agus 
a chruthú laistigh de agus idir ceantair uirbeacha foirgnithe in éineacht le ceantair nach bhfuil 
rochtain phoiblí orthu chun luach gnáthóg fiadhúlra a chur chun cinn.

BD 11 Maolóimid aon drochthionchar a d’fhéadfadh a bheith ar an mbithéagsúlacht agus ar an 
mbonneagar glas atá ann cheana féin i dtograí forbartha trí riachtanas do bhearta feabhsaithe 
bithéagsúlachta cosúil le cruthú gnáthóg, scéimeanna tírdhreachtaithe atá neamhdhíobhálach do 
phailneoirí agus/nó boscaí neadaireachta do phailneoirí, éin agus mamaigh.

BD 12 Leanfaimid ag forbairt líonra níos leithne gnáthóg trí léarscáiliú gnáthóige agus pleanáil 
bhainistíochta i gcomhar le gníomhaireachtaí eile chun réimse na ngnáthóg agus líonra de 
chonairí éiceolaíochta a thaifeadadh agus an fhaisnéis seo a chomhtháthú sa phróiseas Pleanála 
Forbartha.

9.10 Suímh Áitiúla lena mbaine-ann Luach Bithéagsúlachta
Tá go leor gnáthóg nach gcomhlíonann na critéir maidir le bheith ainmnithe mar NHA fós tábhachtach 
ar bhonn áitiúil nó contae agus d’fhéadfadh go mbeadh tábhacht réigiúnach ag baint le roinnt suímh ach 
nach bhfuil suibhéireacht iomlán déanta orthu nó aitheanta mar sin. Chun an próiseas seo a threorú, 
tacaíonn Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge le suirbhéireachtaí leanúnacha ar phríomhghnáthóga 
ar nós bogaigh agus gnáthóga eile agus le forbairt léarscáile Gnáthóga Cathrach & Contae. 

Cuireann Airteagal 10 de Threoir an AE um Ghnáthóga in iúl go ndéanfaidh na Ballstáit a ndícheall ina 
mbeartais um phleanáil úsáid talún agus forbartha, chun bainistiú gnéithe den tírdhreach a spreagadh, atá 
thar a bheith tábhachtach ó thaobh flóra agus fána fiáine. Is éard atá i ngnéithe den sórt sin na gnéithe sin 
atá riachtanach d’imirce, scaipeadh agus malartú géiniteach speiceas fiáin de bhua a struchtúir líneacha 
agus leanúnacha ar nós aibhneacha agus bruacha abhann nó fálta sceach nó de bhua a bhfeidhmeanna 
mar chlocha cora mar locháin nó coillte beaga.
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Cuspóirí Beartais maidir le Suímh lena mbaineann Luach Bithéagsúlachta

BD 13 Cuirfimid cosc ar thorann neamhriachtanach agus suaitheadh solais do ghnáthóga fiadhúlra 
agus do speicis fiadhúlra trí Mheasúnuithe Tionchair Torainn agus Pleananna Soilsithe a iarraidh 
chun tacú le tograí forbartha ionas go gcuirfear sonraíochtaí soilsithe atá neamhdhíobhálach don 
fhiadhúlra agus seachaint torainn neamhriachtanach san áireamh go luath i gcéim dheartha na 
scéimeanna forbartha.

BD 14 Moltaí inbhuanaithe cruthaitheacha i dteicneolaíochtaí soilsithe agus taispeána a chur chun cinn. 
Ba chóir soilsiú seachtrach a bheith iompaithe síos agus ba chóir go mbeadh teorainn ama leis 
nuair is féidir. Ba cheart soilsiú i limistéir fiadhúlra leochaileach agus truailliú solais a sheachaint. 
Ba cheart go mbeadh staidéar ar thruailliú solais ag gabháil le gach togra solais sheachtrach agus 
ní bhreithneofar aon athruithe i leith an chuspóra ach amháin nuair is féidir leis an iarratasóir a 
thaispeáint go soiléir go mbeadh réiteach níos inbhuanaithe mar thoradh ar an réiteach solais atá 
beartaithe.

9.11 Bogaigh
Is limistéir iad bogaigh le tailte portaigh, eanaigh, riasca nó atá faoi uisce, bídís nádúrtha nó saorga, buan nó 
sealadach, le huisce marbh nó reatha. Is gnáthóga tábhachtacha iad bogaigh i gContae Phort Láirge agus tá 
go leor oibre déanta freisin ar Bhogaigh Chomhtháite Tógtha i nGleann Anne. Cuireann bogaigh gnáthóga 
ar fáil do phobail speiceas a bhfuil in ann maireachtáil i dtimpeallacht uisceach agus leathuisceach. Is é an 
méid draenála agus uisce atá ann an ghné is tábhachtaí acu toisc gur féidir le draenála méadaithe nó tuilte 
a bheith ina gcúis le hathrú mór ar luach gnáthóg agus éagsúlacht speiceas. Tá foráil ag an Chreat-Treoir 
Uisce agus Coinbhinsiún Ramsar do chosaint agus úsáid stuama Bogaigh. Aithníodh 45 láithreán san iomlán 
mar láithreáin Ramsar in Éirinn. Is bogaigh iad seo a bhfuil luach suntasach ag baint leo don dúlra. Tá dhá 
Shuíomh Ramsar i gContae Phort Láirge - Cuan Dhún Garbhán agus Cuan Thrá Mhór.

Tá thart ar 300 bogach ar mhaithe le bithéagsúlacht áitiúil i bPort Láirge agus rinneadh suirbhéireachtaí 
ar na laithreáin seo i 2006, 2015 agus 2021. Tá na bogaigh seo a bhfuil tábhacht áitiúil bithéagsúlachta ag 
baint leo liostaithe in Aguisín A11. Príomhghné de thírdhreach Phort Láirge is ea an réimse sruthchúrsaí ó 
aibhneacha móra ar nós an Abhainn Mhór, an Abhainn Choillgeáin, an Taoi, an Mhachain agus an tSiúir go 
haibhneacha agus sruthanna níos lú. Chomh maith le tairbhí áineasa, cuireann na sruthchúrsaí seo gnáthóg 
ar fáil do roinnt speiceas tábhachtach agus cosanta ar nós Piardóg, Sead, Loimpre, Bradán agus an Diúilicín 
Péarla Fionnuisce. D’fhéadfadh go mbeadh aibhneacha agus sruthanna níos lú luachmhar mar láthair 
sceite. Tá sé tábhachtach go gcoimeádtar gach sruthchúrsa agus na gnáthóga bruachánacha a bhaineann 
leo i mbail leathnádúrtha chomh fada agus is féidir. Tá gá don timpeallacht uisceach níos leithne a chosaint 
chun dea-cháilíocht uisce a chothabháil, lena n-áirítear an bruach abhann gaolmhar agus crios maolánach 
éiceolaíochta oiriúnach chun tacú leis an ghnáthóg fisiceach agus próisis hidreolaíocha a chothabháil. 
Rachaidh an Chomhairle i gcomhairle le hIascach Intíre Éireann maidir le forbairtí a d’fhéadfadh tionchar 
a bheith acu ar shruthchúrsaí agus cuirfidh siad na Riachtanais um Chosaint Ghnáthóg Iascaigh le linn 
Oibreacha Tógála agus Forbartha ag Láithreáin Aibhneacha san áireamh.
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Cuspóirí Beartais maidir le Bogaigh

BD 15 Cinnteoimid go gcoinneofar tuilemhánna, bogaigh agus sruthchúrsaí Phort Láirge mar gheall ar 
a luachanna bithéagsúlachta agus cosanta tuilte agus go gcoimeádfar stádas maith éiceolaíoch 
na mbogach agus na sruthchúrsaí chun tacú le forálacha an Chreata-Treorach Uisce agus 
Coinbhinsiún Ramsar.

BD 16 Cosnóimid láithreáin bhogaigh atá liostaithe in Aguisín A11 agus bogaigh eile a d’fhéadfadh a 
bheith aitheanta mar luachmhar i dtéarmaí a mbithéagsúlachta ó inlíonadh agus forbairtí eile a 
d’fhéadfadh cur isteach ar luach bithéagsúlachta na láithreán seo.

BD 17 Is riachtanas é caomhnú conairí bruachánacha chun gnáthóga uisceacha a chosaint agus chun 
rochtain phoiblí ar uiscebhealaí a éascú. Beidh gá le tograí forbartha chun lintéir ar chainéil 
abhann a sheachaint agus crios maolánach 15m ar a laghad a choinneáil idir na hoibreacha 
forbartha agus barr bhruach na habhann. Rachaimid i gcomhairle le hIascach Intíre Éireann agus 
LAWPRO maidir le bunú agus cosaint gnáthóga bruachánacha nuair is cuí.

BD 18 Draenáil nó Míntíriú Bogaigh
Cuirfimid na páirteanna ábhartha de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 2) 
2011 i bhfeidhm agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Leasú ar Phleanáil agus Forbairt) 2011, 
a éilíonn go ndéanfar iarratas ar chead pleanála i gcás ina bhfuil an limistéar, a bhfuil tionchar 
ag oibreacha a bhaineann le draenáil nó míntíriú bogach air, níos mó ná 0.1 heicteár nó i gcás 
ina bhféadfadh tionchar mór a bheith ag oibreacha dá leithéid ar an gcomhshaol. Ba cheart go 
mbeadh Measúnacht Chuí tac-aíochta ag iarratais ar chead dá leithéid nuair is gá.

BD 19 Tailte Portaigh
Tacóimid le feidhmiú aon mholtaí ábhartha atá sa Straitéis Náisiúnta um Portaigh 2015. 
D’fhéadfadh forbairtí atá suite ar thailte portaigh caillteanais iomlána carbóin a mhéadú, rud 
a d’fhéad-fadh an bonn a bhaint ó choigilteas carbóin a bhfuiltear ag súil leis (i gcás forbairtí 
fuinnimh in-ath-nuaite) agus dochar a dhéanamh do ghnáthóga neamhchoitianta a bhfuil 
tábhacht Eorpach ag baint leo. Agus tograí tionscadail á bhforbairt d’fhorbairtí ar thailte portaigh, 
moltar go ndéanfaí measúnachtaí a bhreithníonn:
• Cobhsaíocht Portaigh 
• Comhardú astaíochtaí carbóin; agus
• Hidreolaíocht agus Éiceolaíocht.

9.12 Fálta Sceach 
Is gné shainiúil de thírdhreach Phort Láirge iad fálta sceach, a chuireann gnáthóga fiadhúlra, radharcra 
tarraingteach agus fothain i limistéir sceirdiúil ar fáil. Léiríonn siad an ghnáthóg is suntasaí a thacaíonn 
le plandaí, inveirteabraigh, éin agus mamaigh i gContae Phort Láirge. Tá luach na bhfálta sceach mar 
ghnáthóg ag brath ar cháilíocht agus ar bhail an fhálta sceach agus ar a sláine líneach. I ndáiríre, 
feidhmíonn sláine líneach nó nascacht an fhálta sceach mar chonair ghlas a nascann gnáthóga níos mó 
agus a fheabhsaíonn bithéagsúlacht an fhálta sceach agus na ngnáthóg níos mó.

Chomh maith le luach bithéagsúlachta na bhfálta sceach, tá buntáistí níos leithne ann, lena n-áirítear uisce 
dromchla a ritheann chun srutha a choinneáil ó thalamh chun an riosca tuilte le sruth a laghdú, creimeadh 
ithreach a chosc agus an riosca maidir le scaipeadh galair idir feirmeacha a laghdú. Feidhmíonn siad 
freisin mar linnte carbóin, scagairí truaillithe agus bacainní fuaime idir bóithre gnóthacha agus forbairtí 
tithíochta. D’fhéadfadh tionchar mór comhshaoil a bheith ag cailliúint cuid d’fhálta sceach. Mar gheall ar 
sin, is leas coiteann é fálta sceach a chaomhnú agus a fheabhsú ar fud na Cathrach agus an Chontae.
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Is iad na bagairtí is mó ar ghnáthóg fálta sceach ná cothabháil mhíchuí trí ghearradh ródhian agus cosc a 
chur ar bhláthanna nó ar ghearradh ag an am mícheart den bhliain agus trí bhristeacha a thabhairt isteach 
sa tsláine líneach ó fhorbairt nua. Tá sé mar bheartas ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge na 
fálta sceach nádúrtha cois bóthair a choinneáil chomh fada agus is féidir ar mhaithe le gnáthóg nádúrtha, 
carachtar tírdhreacha agus scagadh na bhforbairtí nua a chothabháil. Féachfaidh an Chomhairle freisin 
lena chinntiú go n-áirítear bearta i ngach forbairt nua chun sláine líneach a chaomhnú agus chun cáilíocht 
na bhfálta sceach a fheabhsú.

Tá caighdeáin forbartha d’athsholáthar fálta sceach leagtha amach in Imleabhar 2, lena n-áirítear liosta de 
speicis na dtor agus na gcrann atá oiriúnach le plandú de réir gné thopagrafach agus suíomh geografach 
laistigh den chontae. Tabharfar tosaíocht do phlandaí áitiúla agus do phlandaí a thacaíonn le speicis 
pailniúcháin i scéimeanna tírdhreachtaithe.

Cuspóirí Beartais maidir le Fálta Sceach

BD 20 Chun fálta sceach a chosaint i ngach forbairt nua, go háirithe fálta sceach cois bóthair agus ar 
theorainn na mbailte fearainn atá lán le speiceas, ba cheart gnéithe dá leithéid a ghlacadh isteach 
sna forálacha spáis oscailte ag an gcéim deartha coincheapa. Beidh toimhde ann i gcoinne fálta 
sceach a thógáil, áfach, i gcás nach féidir ach iad a thógáil, beidh bunú fálta sceach nua le speicis 
dhúchasacha áitiúla i gceist le plandáil athsholáthair, a thacaíonn le speicis phailneora.

9.13 Crainn agus Coillearna-cha
Is gné luachmhar den tírdhreach iad crainn, mar gheall ar a luach taitneamhachta agus fiadhúlra agus tá 
ceann de na leibhéil is airde de chlúdach crann sa Stát ag Port Láirge. Tuairiscíonn an Suirbhé ar Choillear-
nacha Dúchasacha ón NPWS (2008) go bhfuil 6,990 heicteár de choillearnach dhúchasach i bPort Láirge, sin 
3.8% de chlúdach talún an Chontae. 

Mar aitheantas ar a luach tírdhreacha, tá roinnt crann cosanta faoi Orduithe Caomhnaithe Crann (TPOanna). 
Tá siad seo liostaithe in Aguisín 11. Coinníonn Clár Crann na hÉireann clár de chrainn thar barr agus liostaítear 
níos mó ná 270 crann dá leithéid do Chontae Phort Láirge de bharr a n-aoise, a n-airde agus a ngiorta. Feictear 
go leor de na crainn seo laistigh de thírdhreacha diméine a chlúdaigh limistéar mór talún sa Chontae san am a 
chuaigh thart.

Faoi Alt 19 den Acht Foraoiseachta 2014, cé is moite d’eisceachtaí áirithe, tá sé mídhleathach crann atá os 
cionn deich mbliana d’aois a tharraingt nó crann d’aois ar bith a ghearradh anuas ach amháin má thugtar 
fógra go bhfuil sé ar intinn é a dhéanamh tugtha isteach de réir an Achta Foraoiseachta. Cé is moite de 
limistéar atá suite laistigh de theorainneacha baile nó limistéar comhairle buirge, seasann crann atá suite 
laistigh de 30m d’fhoirgneamh nó crann laistigh de 10m de bhóthar poiblí, tá ceadúnas leagain crann de 
dhíth ó Sheirbhís Fhoraoiseachta na Roinne Talmhaíochta agus Bia má tá sé beartaithe crainn a leagan. Níl 
feidhm ag díolúine do cheadúnas leagain maidir le crann/crainn laistigh de chúirtealáiste nó d’fhearann 
comhghafach déanmhais chosanta faoi Chuid IV den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú). 
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Cuspóirí Beartais maidir le Crainn agus Coillearnacha

BD 21 Caomhnóimid agus feabhsóimid luach taitneamhachta agus bithéagsúlachta an Chontae agus na 
Cathrach trí chrainn, coillearnacha agus fálta sceach a chaomhnú chomh fada agus is féidir agus 
déanfaimid breithniú ar Orduithe Caomhnaithe Crann chun crainn thábhachtacha a chosaint 
ar fud na Cathrach agus an Chontae. Tá na TPOanna atá ann cheana liostaithe in Aguisín 11. Tá 
Crainn a bhfuil Luach Taitneamhachta Speisialta acu liostaithe in Aguisín 11 freisin.

BD 22 Straitéis Bainistíochta Crann Chathair agus Chontae Phort Láirge 2021 a chur i bhfeidhm agus 
athbhreithniú a dhéanamh air mar is cuí.

BD 23 Nuair a éilíonn tograí forbartha crainn aibí a leagan, cuirfear isteach suirbhéireacht chuimsitheach 
crann a dhéanfaidh cranneolaí atá cáilithe go cuí chun measúnú a dhéanamh ar bhail, ar luach 
éiceolaíochta agus taitneamhachta an stoic crann a bhfuil sé mar aidhm a thógáil agus scéim 
phlandála agus bainistíochta maolaithe. Déanfaimid iarracht i ngach cás a chinntiú agus forbairt á 
dhéanamh againn nó nuair a cheadófar forbairt go laghdaítear caillteanas nó damáiste do chrainn 
atá ann cheana féin.

BD 24 A chinntiú agus pleanáil á déanamh chun forbairt a dhéanamh nó nuair a bhíonn ceadú nó 
údarú forbartha á bhreithniú go soláthraítear faisnéis dhóthanach chun tionchar na forbartha a 
bheartaítear ar chrainn atá ann cheana a mheasúnú, lena n-áirítear suirbhéireachtaí ar chrainn 
agus scéimeanna plandála agus bainistithe, agus go soláthraítear do chosaint, chaomhnú agus 
bhainistiú do chrainn reatha lena mbaineann luach taitneamhachta, agus forfheidhmiú scéime 
plandála agus bainistíochta pleanáilte.

BD 25 Leanfaimid le feabhas a chur ar ár ríocht phoiblí agus ar thaitneamhacht ghinearálta na Cathrach 
agus an Chontae trí chothabháil agus soláthar leanúnach crann sa timpeallacht uirbeach d’fhonn 
leanúnachas clúdach crann a sholáthar nuair is féidir ar fud ár n-ionaid uirbeacha agus úsáid 
speiceas dúchasach a chur chun cinn nuair is féidir, le speicis éagsúla agus dáileadh de réir aoise.

BD 26 Déanfaimid iniúchadh ar gach crann lena mbaineann luach speisialta taitneamhachta agus 
TPOanna, mar atá liostaithe in Aguisín 11, d'fhonn iad a nuashonrú.

9.14 Foraoiseacht
Soláthraíonn an fhoraoiseacht buntáistí don gheilleagar áitiúil, do thaitneamhacht agus do cheapadh 
carbóin, rud atá tábhachtach ag am a bhfuil laghdú ar astaíochtaí carbóin mar thosaíocht. Tá timpeall 22% 
de Chontae Phort Láirge clúdaithe ag fáschoillte buaircíneacha. Bainistíonn Coillte 15% den Chontae agus 
tá an chuid eile in úinéireacht phríobháideach.

Tá an beartas Foraoiseachta Náisiúnta bunaithe ar an Straitéis Fhoraoise a foilsíodh i 2022 faoi 
Thionscadal na Coillearnaí, a bunaíodh i 2021 chun spreagadh nua a thabhairt do chruthú coillearnaí 
in Éirinn agus chun tógáil ar an straitéis a bhí ann roimhe Ag Fás don Todhchaí (1996). Is é an sprioc 
Náisiúnta ná clúdach foraoiseachta de 17% nó 1.2 milliún heicteár a bhunú faoi 2030. Leag Plean 
Forbartha Tuaithe CAP 2000 an sprioc de phlandáil leathanduilleach den fhoraoisiú iomlán go 30%, sprioc 
a fhaigheann tacaíocht freisin ag an bPlean Náisiúnta Bithéagsúlachta 2002. 

Faoi láthair, tá thart ar 10.5 % de chlúdach talún na hÉireann tiomnaithe don fhoraoiseacht i gcomparáid 
le meán an AE a bhfuil thart ar 40%, agus a bhfuil ar an meán 60% de na crainn ar fad a cuireadh crainn 
leathanduil-leacha. Déantar foraoisiú de réir bhainistíocht Inbhuanaithe Foraoise agus ní mór 15% de na 
limistéir fhoraoisithe go léir a bhainistiú le béim áirithe ar Bhithéagsúlacht. Bainistíonn Coillte 5 limistéar 
taitneamhachta foraoise sa Chontae: Coilligeán, Drom Eanaigh, Fáithling, Gleann Síothláin agus Cill Cluana.

Mar gheall ar an ngá atá le hathstruchtúrú a dhéanamh ar chleachtais talmhaíochta, tacóidh an 
Chomhairle le for-bairt na foraoiseachta, go háirithe an fhoraoiseacht dhuillsilteach agus an Bhithmhais 
mar rogha úsáide talún talm-haíochta eile.
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Cuspóirí Beartais maidir le Foraoiseachta

F 01 Spreagfaimid athphlandáil agus leathnú ar chlúdach coillearnaí, go háirithe foraoisí measctha 
agus foraoisí leathanduilleacha, chun caomhnú agus feabhsú an tírdhreacha crannach sa Chontae 
a chinntiú.

F 02 Tabharfaimid tacaíocht d'acmhainneacht gheilleagrach, áineasa agus cheaptha carbóin na 
foraoiseachta. Spreagfar an fhoraoiseacht mar úsáid talún agus a fhorbairt choimhdeach in 
áiteanna oiriúnacha ar choinníoll nach mbeidh tionchar ag forbairt dá leithéid ar bhithéagsúlacht/
speicis chosanta ar nós an Diúilicín Péarla Fionnuisce, ag cur isteach ar radhairc suntasacha nó a 
bheith rófheiceálach sa tírdhreach.

F 03 Cuirfimid meascán níos mó speiceas chun cinn i bPlandálacha Foraoiseachta agus spreagfaimid 
éagsúlacht struchtúrach agus spásúlachta níos mó i ndearadh plandálacha agus luach 
feabhsaithe bithéagsúlachta agus gnáthóige. Éascóimid foraoisiú i láithreacha oiriúnacha i 
gcomhoibriú leis an tSeirbhís Fhoraoiseachta agus Coillte agus de réir phrionsabail na gcód 
cleachtais is fearr um Bainistíocht Foraoise Inbhuanaithe agus Straitéis Phort Láirge um Oiriúnú 
don Athrú Aeráide agus nuashonraithe orthu sin.

F 04 Comhoibreoimid le húinéirí talún, Coillte agus an tSeirbhís Fhoraoiseachta chun rochtain phoiblí 
níos fearr agus úsáid áineasa d'fhoraoisí faoi úinéireacht phríobháideach agus stáit i bPort Láirge 
a chur chun cinn.

F 05 A chinntiú nach spreagtar leagan líneach crann i limistéir sceirdiúla nó galánta agus chomh maith 
leis sin, leagan céimnithe in ionad glanleagan a chur chun cinn.



PLEAN FORBARTHA CHATHAIR AGUS CHONTAE PHORT LÁIRGE 2022 – 2028270

9.15 Speicis Ionracha
Tá go leor speiceas flóra agus fána tugtha isteach in Éirinn agus is bagairt thromchúiseach iad don fhásra 
dúchasach, don fhiadhúlra agus dá n-éiceachórais. I measc na speiceas fadhbach i bPort Láirge, tá an tIora 
Glas, an Ghlúineach Bhiorach agus an Balsam Himiléach. Tá comhairle ar dháileadh, ar stádas bagairtí 
agus ar rialú speicis ionracha ar fáil ar shuíomh gréasáin an Ionaid Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta3. Is 
é Treoir an ÚBN ar Bhainistíocht Fiailí Díobhálacha agus Speicis Plandaí Ionracha Neamhdhúchasacha ar 
Bhóithre Náisiúnta (2006)4 doiciméad treorach úsáideach a bhaineann le bainistiú speicis ionracha.

3 https://species.biodiversityireland.ie/?keyword=Invasive%20Species%20Of%20Union%20Concern

4 https://www.tii.ie/technical-services/environment/construction/Management-of-Noxious-Weeds-and-Non-Native-Invasive-Plant-Species-on-

National-Road-Schemes.pdf

Cuspóirí Beartais maidir le Speicis Ionracha

BD 28 Tacóimid, mar is cuí, le hiarrachtaí na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra chun 
féachaint le scaipeadh speicis ionracha neamhdhúchasacha ar thalamh agus ar uisce a rialú agus 
a bhainistiú. I gcás ina n-aithnítear go bhfuil speicis ionracha neamhdhúchasacha ag láithreán 
aon fhorbairt a bheartaítear nó nuair a bhíonn riosca ardaithe ag baint leis an ngníomhaíocht 
bheartaithe go mbeidh na speicis seo ann, beidh gá le sonraí faoin gcaoi a ndéanfar na speicis 
seo a bhainistiú agus a rialú. I gcás ina gceadaítear forbairt do shuímh ina bhfuil speicis ionracha 
aitheanta, breithneoimid, nuair is cuí, úsáid na gcoinníollacha chun speicis ionracha a rialú agus a 
bhaint.

BD 29 Cuirfimid feasacht ar speicis ionracha agus bainistíocht oiriúnach chun cinn, agus oibreoimid le 
gníomhaireachtaí eile chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb.



Tírdhreach, Cósta/Muirí 
agus Bonneagar Glas Gorm

Caibidil 10

Fás Dlúth Inbhuanaithe

Gníomhaíocht ar son na hAeráide

Oidhreacht

Bonneagar

Inrochtaineacht agus Nascacht
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Cuspóirí Straitéiseacha

Ár dtírdhreacha agus ár muirdhreacha íogaire a chuireann le sainiúlacht Phort Láirge mar áit a chosaint

Bonneagar Gorm Glas a bhunú mar phríomh-chomhpháirt sa phróiseas pleanála agus forbairt inbhuanaithe 
cosáin áineasa nach mbíonn drochthionchar acu ar thírdhreacha agus ar shláine éiceolaíochta a chur chun 
cinn.

10.0 Tírdhreach/ Muirdhreach
Cuireann an Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa (2000) cosaint, bainistiú agus pleanáil gach 
tírdhreacha chun cinn, lena n-áirítear tírdhreacha tuaithe, peir-uirbeacha agus díghrádaithe. Molann 
Airteagal 5 den ELC aitheantas sa dlí gur comhpháirt riachtanach de thimpeallacht daoine é an tírdhreach, 
gur léiriú é ar éagsúlacht na hoidhreachta cultúrtha agus nádúrtha comhroinnte, agus ina bhunsraith den 
fhéiniúlacht. Molann an Coinbhinsiún bunú agus cur i bhfeidhm polasaithe tírdhreacha dírithe ar chosaint, 
bainistíocht agus pleanáil tírdhreacha, agus molann sé rannpháirtíocht an phobail i gcoitinne, agus údaráis 
áitiúla agus réigiúnacha sna beartais seo. Baineann bainistiú tírdhreach Phort Láirge:

• Cosaint imleor a chinntiú dár dtírdhreacha is íogaire agus is leochailí trí bheartais agus cuspóirí cuí.

• Soláthar a dhéanamh d’fhorbairt a fheabhsóidh agus a rachaidh chun tairbhe na timpeallachta 
glactha; agus

• An tírdhreach a chosaint ar fhorbairt mhíchuí agus neamh-inbhuanaithe.

Ullmhaíodh Measúnú ar Charachtar Tírdhreacha agus Muirdhreacha do Chathair agus do Chontae Phort 
Láirge in 2020 (Fíor 10.1 agus Aguisín 8) agus sainaithníodh seacht gcineál tírdhreacha; tírdhreacha cósta, 
tírdhreacha conaire abhann agus inbhear, tírdhreacha ísealchríche saothraithe, tírdhreacha bunchnoic, 
tírdhreacha ardtalún agus tírdhreacha uirbithe. Tá na tírdhreacha seo faoi réir ag fórsaí éagsúla le 
haghaidh athraithe agus, ina dhiaidh sin, tá cumas éagsúil acu chun freastal ar fhorbairt a d’fhéadfadh 
tionchar a bheith aige ar shainghné an tírdhreacha áirithe sin.

Sanntar táscaire íogaireachta do gach aonad carachtar, a léiríonn a mhéid a bheidh an tírdhreach i 
mbaol athraithe ina charachtar. Léiríonn na catagóirí (is íogaire, íogaireacht ard, íogaireacht íseal agus an 
íogaireacht is lú) na critéir maidir le cumas chun forbairt nua a ionsú chomh maith leis an bhféidearthacht 
tionchair amhairc dhíréireacha a chruthú.

Caibidil 10: Tírdhreach, Cósta/Muirí agus 
Bonneagar Gorm Glas
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Cuspóirí Beartais Tírdhreacha

L 01 Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha
Tacóimid le forálacha na Straitéise Náisiúnta Tírdhreacha 2014 agus soláthróimid do bhainistíocht 
inbhuanaithe thírdhreacha uile Chontae Phort Láirge lena n-áirítear tírdhreacha seandálaíochta, 
conairí uiscebhealaí, tírdhreacha cósta, ardtailte, tuaithe agus peir-uirbeacha.

L 02 Ár dTírdhreach agus Muirdhreach a Chosaint
Cosnóimid tírdhreach agus sócmhainní nádúrtha an Chontae trína chinntiú nach mbíonn tionchar 
díobhálach ag forbairtí molta ar charachtar, sláine, sainiúlacht nó luach radhairc a gceantar agus 
ag cinntiú nach bhfuil a leithéid de thograí feiceálach sa tírdhreach go háirithe, go háirithe. sna 
hardtailte nó in aice leo, feadh chonairí abhann, cósta nó aonaid shaintréithe tírdhreacha eile.

Fíor 10.1 Measúnú Carachtair Tírdhreacha agus Muirdhreacha Phort Láirge 

Déanfar measúnú ar gach togra forbartha le measúnú a dhéanamh ar a bhfuil siad ag comhlíonadh na 
gcaighdeán agus na gceanglas dlíthiúil seo a leanas nuair a bhaineann siad leis. 

• 2014 An Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha 

• 2020 Port Láirge Measúnú ar Charachtar an Tírdhreacha

Waterford City & County
Development Plan 2022 - 2028
Landscape & Seascape Character Assessment
Legend:

WCCC Boundary

Most Sensitive
High Sensitive
Low Sensitive
Least Sensitive
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Cuspóirí Beartais Tírdhreacha

L 03 Measúnú Carachtair Tírdhreacha agus Muirdhreacha 
Déanfaimid measúnú ar gach togra forbartha lasmuigh dár lonnaíochtaí i dtéarmaí an 
Mheasúnaithe ar Shaintréithe Tírdhreacha agus Muirdhreacha 2020 (Aguisín 8) agus íogaireacht 
gaolmhar an tsuímh faoi leith. Teastóidh Measúnú Tionchair Amhairc agus Tírdhreacha (LVIA) 
uainn le haghaidh forbairtí molta a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar ghnéithe suntasacha 
tírdhreacha laistigh den Chathair agus den Chontae. In éineacht le tograí d’fhorbairt shuntasach 
(m.sh. tionscadail fuinnimh in-athnuaite, teileachumarsáid agus bonneagar eile agus an tionscal 
eastóscach) beidh LVIA a áiríonn Criosanna Infheictheachta Teoiriciúla (ZTV) a léiríonn an crios 
tionchair tírdhreacha inar féidir an fhorbairt a bheartaítear a fheiceáil. Beidh toimhde ann 
in aghaidh forbairtí atá suite ar shuímh ardaithe agus nochta agus nuair nach féidir leis an 
tírdhreach freastal ar a leithéid d’fhorbairt le maolú réasúnta agus cuí.

L 04 Bealaí Sárscéimhe agus Radhairc Chosanta
Cosnóimid na bealaí sárscéimhe agus na radhairc chosanta sonraithe a aithníodh inár Measúnacht 
ar Shaintréithe an Tírdhreacha (Aguisín 8), lena n-áirítear radhairc chuig an bhfarraige agus 
ón bhfarraige, aibhneacha, gnéithe tírdhreacha, sléibhte, struchtúir shainchomhartha agus 
lonnaíochtaí uirbeacha ó fhorbairt mhíchuí atá de bhua an dearaidh, chuirfeadh scála, carachtar nó 
tionchar carnach bac ar radhairc den sórt sin nó bhainfeadh sé uathu.

10.1 Bainistíocht Chrios an Chósta agus Pleanáil Spásúlachta 
Mhuirí 
Is acmhainn nádúrtha luachmhar é cósta Phort Láirge a sholáthraíonn maolán d’aimsirí foircneacha, 
limistéar tábhachtach fiadhúlra do raon gnáthóg agus speiceas cosanta, agus sócmhainn tírdhreacha 
sárscéimhe a bhfuil luach turasóireachta ag baint leis. Glactar leis go ginearálta gurb é an crios cósta 
an limistéar idir Meánmharc Ard-Uisce (MHWM) agus an bóthar leanúnach is gaire. Léiríonn corpas 
fianaise atá ag dul i méid go méadóidh leibhéil na farraige ardaithe, minicíocht stoirme méadaithe 
agus fuinneamh tonnta an ráta creimthe, cailliúint gnáthóg agus minicíocht teagmhais a bhaineann 
le tuilte i gceantair leochaileacha ar chósta Phort Láirge. D’fhéadfadh impleachtaí forleathana a 
bheith ag tionchair an athraithe aeráide ar luach oidhreachta agus turasóireachta an chósta. Tá sé 
riachtanach go ndéanfaí bainistiú agus forbairt ar limistéir chósta sa todhchaí ar bhealach a chosnaíonn 
feidhmeanna agus luachanna cósta lena n-áirítear cosaint nádúrtha cósta, luach gnáthóige agus carachtar 
tírdhreacha/muirdhreacha. Áirítear le hacmhainní úsáideacha i bpleanáil d’fhorbairt cois cósta an 
Innéacs Leochaileachta Cósta (CVI) agus léiríonn léarscáiliú leochaileachta cósta a chuir Suirbhéireacht 
Gheolaíochta Éireann ar fáil go bhfuil cósta na hÉireann so-ghabhálach i leith drochthionchair ó ardú 
leibhéal na farraige.

Bhunaigh an tAcht um Pleanáil Limistéir Mhuirí (2021) próiseas toilithe nua don limistéar muirí agus tugadh 
isteach prionsabal toilithe aonair i.e. toiliú stáit amháin (Toiliú Limistéir Mhuirí) chun áitiú sa Limistéar Muirí 
a chumasú agus toiliú forbartha amháin (cead pleanála), le a measúnú comhshaoil aonair. Chun údarú a 
fháil le haghaidh úsáide muirí atá beartaithe beidh ar fhorbróir ionchasach iarratas a dhéanamh chuig an 
Aire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide le haghaidh Toiliú Limistéir Mhuirí (MAC) (go dtí go ndéanfar 
gníomhaireacht nua, an tÚdarás um Rialáil Limistéir Mhuirí). (MARA) Má éiríonn le hiarratas den sórt sin, 
tabharfar MAC don fhorbróir ionchasach, ar choinníoll go bhfaighidh sé cead pleanála ón mBord Pleanála. 
Comhlíonfar Measúnú (AA) faoin Treoir um Ghnáthóga agus an t-iarratas ar chead pleanála á phróiseáil 
Mura bhfuil cead pleanála ag teastáil ó thogra, déanfaidh an Bord Pleanála an EIA agus an AA measúnuithe/
scagadh.
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Cuspóirí Beartais Cósta agus Mara

C&M 01 Ár gCósta agus Muirí a Chosaint
Ceanglófar ar gach togra forbartha cloí le caighdeáin agus ceanglais dhlíthiúla na nithe seo a 
leanas nuair a bhaineann siad; 
• Measúnú Carachtair an Mhuirdhreacha Náisiúnta.
• NMPF Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí.
• An tAcht um Pleanáil Limistéir Mhuirí (2021).
• Innéacs Leochaileacht Chósta Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (CVI).

C&M 02 Sócmhainní Mara
Tacaímid le cur i bhfeidhm an Chreata Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí lena n-áirítear Limistéir 
Chosanta Muirí a aithint i mbainistíocht agus i bhforbairt inbhuanaithe chósta Phort Láirge agus an 
limistéir mhuirí chomhlachaithe amach anseo.

C&M 03 Limistéir Mhuirí agus Chósta a Bhainistiú
Torthaí an Mheasúnaithe Muirdhreacha Náisiúnta a ionchorprú le Measúnú Carachtair Tírdhreacha 
Phort Láirge chun eolas a chur ar fáil do bhainistiú agus d’fhorbairt inbhuanaithe chósta agus 
mhuirí Phort Láirge amach anseo.
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Cuspóirí Beartais Cósta agus Mara

C&M 04 Cosaintí Nádúrtha Cósta
Torthaí an Mheasúnaithe Muirdhreacha Náisiúnta agus Innéacs Leochaileachta Chósta 
Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (CVI) a ionchorprú le Measúnú ar Charachtar an Tírdhreacha i 
bPort Láirge chun eolas a thabhairt do bhainistiú agus d’fhorbairt inbhuanaithe chósta agus mhuirí 
Phort Láirge amach anseo. 

C&M 05 Limistéir Sárscéimhe ar an gCósta
Luach sárscéimhe Chrios Cósta Phort Láirge a chosaint lena n-áirítear radhairc ar an talamh agus 
ar an bhfarraige agus radhairc leanúnacha feadh an chósta agus forbairt a bhainistiú ionas nach 
mbainfidh sé go hábhartha ó thaitneamhacht amhairc an chósta.

C&M 06 Rochtain Phoiblí ar an gCósta
Éascóimid rochtain phoiblí chuí ar an gcósta agus forbairt inbhuanaithe siúlán cósta faoi réir 
measúnaithe riosca éiceolaíochta, na Treorach maidir le Gnáthóga agus aeráide.

10.2 Oidhreacht Gheolaíochta
Aithnítear geolaíocht anois mar chomhpháirt intreach den oidhreacht nádúrtha agus is cuí aird chuí a 
thabhairt ar ghnéithe oidhreachta geolaíochta a chaomhnú. Tá oidhreacht gheolaíoch suntasach i gContae 
Phort Láirge mar gheall ar a stair spéisiúil mhianadóireachta feadh an Chósta Copair a ainmníodh mar 
Gheo-pháirc Eorpach UNESCO in 2004, ceann den dá gheopháirc ar oileán na hÉireann. 

Bhunaigh Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann clár Oidhreacht Gheolaíochta na hÉireann (IGH) i 1998 
agus é mar chuspóir aige na suíomhanna is fearr a léiríonn oidhreacht gheolaíoch na hÉireann a aithint 
agus a roghnú lena n-ainmniú mar Limistéir Oidhreachta Nádúrtha. Shainaithin an GSI 54 Suíomh Suimiúil 
Geolaíochta Contae i gContae Phort Láirge. D’fhéadfadh go mbeadh ainmniú náisiúnta tuillte ag cuid de na 
láithreáin seo mar Limistéir Oidhreachta Nádúrtha. Tá na láithreáin seo liostaithe in Aguisín 11.
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Cuspóirí Beartais na Geolaíochta

G 01 Ár nOidhreacht Gheolaíochta a Chosaint
Cuirfimid le cosaint agus cothabháil chuí charachtar, sláine agus luach caomhantais na ngnéithe 
nó na gceantar inspéise geolaíochta. Déanfaimid an liosta sceidealta de Shuímh Oidhreachta 
Geolaíochta atá sonraithe in Aguisín 11 a chosaint ó fhorbairt mhíchuí.

G 02 Geopháirc Cósta Copair UNESCO
Déanfaimid oidhreacht gheolaíoch Gheopháirc an Chósta Copair UNESCO a chosaint agus a 
chur chun cinn agus tacóimid le hobair na Geopháirce chun a chinntiú go gcoinníonn sé agus go 
gcuireann sé luach lena stádas ainmnithe mar Gheopháirc UNESCO.

Cuspóirí Beartais BGI

BGI 01 Ár Sócmhainní BGI a bhainistiú
Oidhreacht nádúrtha, bithéagsúlacht, tírdhreach agus comhshaol Phort Láirge a chaomhnú, a 
bhainistiú agus a fheabhsú mar aitheantas ar a thábhacht mar acmhainn neamh-inathnuaite agus 
mar shócmhainn nádúrtha do shláinte agus leas ár bpobal..

BGI 02 Ról BGI a fheabhsú
BGI a bhunú mar phríomhchuid den phróiseas pleanála agus an todhchaí a dhearadh do Phort 
Láirge ionas go mbainfear athléimneacht comhshaoil amach trí chur i bhfeidhm an phlean seo.

BGI 03 Straitéis BGI
Forbróimid Straitéis BGI don Chathair agus don Chontae le linn shaolré an phlean seo.

10.3 Bonneagar Gorm Glas (BGI)
Aithnítear BGI anois mar choincheap tábhachtach i bpleanáil úsáide talún agus i gcosaint an chomhshaoil. 
Baineann sé leis an líonra spásanna oscailte, páirceanna, gairdíní, conairí glasa, coillearnacha, 
uiscebhealaí, línte crann uirbeacha agus tuath oscailte. Soláthraíonn spásanna glasa tairbhí comhshaoil, 
sóisialta, eacnamaíocha agus fisiceacha agus tugann siad luach breise nuair a chomhtháthaítear iad sa 
phróiseas forbartha. Ina measc seo tá:

• Oiriúnú don athrú aeráide.

• Bainistíocht agus feabhsú na bithéagsúlachta. 

• Bainistíocht uisce lena n-áirítear draenáil agus maolú tuilte, scagachán agus rialú truaillithe.

• Sláinte agus folláine. 

• Taitneamhacht amhairc agus ómós áite; agus, 

• Soghluaisteacht inbhuanaithe. 

Tugann an cur chuige BGI deis do gach duine cónaí agus oibriú i gcóngar do limistéir nasctha de spás 
glas chun taitneamh a bhaint as na buntáistí a bhaineann le timpeallacht shláintiúil. Féachfaidh an Plean 
Forbartha le cosaint na ngnéithe seo a chinntiú agus féachfaidh sé le limistéir nua spáis oscailte a chruthú 
a nascfaidh an creatlach uirbeach.
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Cuspóirí Beartais BGI

BGI 04 Tograí Forbartha
Déanfaimid measúnú ar gach togra forbartha agus é mar aidhm gan aon ghlanchaillteanas 
bithéagsúlachta agus chun gnóthachan a bhaint amach do BGI agus seirbhísí éiceachórais. Go 
háirithe déanfaimid:
• Coinneáil agus cruthú díoga draenála oscailte a chur chun cinn in ionad píopaí faoi thalamh nuair is 

cuí mar go soláthraíonn siad seo gnáthóga breise agus foinse uisce do speicis bhogaigh; agus,
• Comhtháthú na gCóras Draenála Inbhuanaithe (SuDS) i gcoincheap dearaidh agus i leagan amach a 

chur chun cinn.

BGI 05 Taitneamhacht a Chothabháil agus a Fheabhsú trí BGI 
Leanfaimid ag infheistiú i gcothabháil agus i bhfeabhsú BGI agus ag tacú le soláthar páirceanna nua, 
conairí spáis ghlais agus spásanna oscailte poiblí eile ar fud ár lonnaíochtaí uirbeacha agus tuaithe.

10.3.1 Glasbhealaí
Tá tírdhreach sárscéimhe agus éagsúil Chathair agus Chontae Phort Láirge thar a bheith oiriúnach do 
ghníomhaíochtaí siúlóide, rothaíochta agus uisce. Is bealaí easbhóthair roinnte iad féarbhealaí atá deartha 
chun deiseanna áineasa siúlóide agus rothaíochta a sholáthar. Leanann Comhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge ar aghaidh ag tacú agus ag cur chun cinn an tsoláthair bonneagair chun caitheamh aimsire 
amuigh faoin aer a éascú agus leanfaidh sí ar aghaidh ag déanamh amhlaidh le linn shaolré an phlean 
seo. Osclaíodh Glasbhealach Phort Láirge in 2017 agus tá taifead déanta ar líon na n-úsáideoirí thart ar 
250,000 in aghaidh na bliana. Soláthraíonn an Glasbhealach sócmhainn lárnach áineasa a chuireann líon 
na gcuairteoirí chun cinn chuig nithe is díol spéise dá réir mar Eas Mhachan, Geopháirc an Chósta Copper, 
cosáin siúlóide ar thalamh ard agus cois cósta. Is é an dúshlán atá ann ná caighdeán ard-chaighdeán 
tarraingtí do chuairteoirí a chothabháil agus an ró-thurasóireacht agus díghrádú na timpeallachta 
nádúrtha ag teacht leis an Straitéis Náisiúnta Glasbhealaí a sheachaint.

Mar aon le forbairt agus bainistiú na gconairí allamuigh atá ann cheana féin, tá ról lárnach ag Port Láirge 
i leathnú na ngréasán Glasbhealaí réigiúnacha agus náisiúnta lena n-áirítear Glasbhealach Phort Láirge 
go Glasbhealach Thoir Theas agus poitéinseal le haghaidh tuilleadh forbartha Glasbhealaí réigiúnacha. 
Tá roinnt conairí siúil/taitneamhachta straitéiseacha i bPort Láirge a bhfuil an poitéinseal acu a bheith ina 
nithe is díol spéise do thurasóirí lena n-áirítear: Bealach N. Declan, Abhainn na Siúire agus Gormbhealach 
na hAbhann Duibhe. Tá Oifig Conairí Caitheamh Aimsire i bhfeidhm chun forbairt, uasghrádú agus cur 
chun cinn na gconairí i gCathair agus i gContae Phort Láirge a chomhordú.
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10.3.2 Bealaí Gorma
Is cosáin agus suíomhanna ilghníomhaíochta ilghníomhaíochta iad gormbhealaí, atá bunaithe ar 
uiscebhealaí agus atá nasctha go dlúth leo, ina n-éascaíonn soláthraithe rochtain ar ghníomhaíochtaí 
agus ar thaithí. Déanann Grúpa Stiúrtha Blueway Ireland comhordú ar fhorbairt Blueway ar leibhéal 
náisiúnta. Mar tháirge turasóireachta gníomhaíochta agus áineasa lasmuigh éascaíonn Blueways 
stíleanna maireachtála níos sláintiúla, idirghníomhú sóisialta agus forbairt eacnamaíoch. Saibhrítear an 
taithí trína chur chun cinn laistigh de chomhthéacs na hoidhreachta agus an chultúir áitiúil. Tá buntáiste 
ag Port Láirge as dhá abhainn inseolta – an Abhainn Mhór agus an tSiúir agus cósta fairsing le hinbhir, 
bánna, barraí agus tránna a sholáthraíonn bonn láidir do thurasóireacht ghníomhaíocht-bhunaithe mar 
seoltóireacht, cadhcáil, slatiascaireacht agus tonnmharcaíocht. Cé go bhfuil ceantair mar an Aird Mhór, 
Dún Garbhán, Trá Mhór agus Dún Mór an-bhunaithe i dtionscal fóillíochta na n-uiscebhealaí d’fhéadfadh 
forbairt a dhéanamh ar ghníomhaíocht a bhaineann leis an mBealach Gorm ar an Abhainn Mhór agus 
naisc le Gormbhealach na Siúire agus Glasbhealach suas an abhainn i gCo. Thiobraid Árann. Ba cheart go 
mbeadh aird ag tograí le haghaidh Glasbhealaí agus Gormbhealaí nua don phróiseas roghnúcháin conaire 
agus bealaigh agus don mhaolú dá dtagraítear i gCaibidil 5 Iompar agus Soghluaisteacht.
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10.4 Conairí Siúlóide agus Cearta Slí Poiblí
Éilíonn an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) Plean Forbartha Contae chun cearta slí poiblí 
a chaomhnú, a thugann rochtain ar chladach, sléibhe, cladach locha, bruach abhann nó áit eile áilleachta 
nádúrtha nó fóntais áineasa. Tá gréasán cosáin siúil ar fud an chontae ag Port Láirge a cheadaíonn 
rochtain ar raon mór tírdhreacha sárscéimhe. Aithníonn an Chomhairle an tábhacht a bhaineann le cearta 
slí seanbhunaithe a chothabháil agus tacaíonn sí le tionscnaimh chun bealaí siúlóide nua a bhunú agus 
inrochtaineacht fheabhsaithe.

Cuspóirí Beartais Glasbhealaí agus Gormbhealaí

BGI 06 Glasbhealach Phort Láirge a fheabhsú
Tacú le feabhsú Ghlasbhealach Phort Láirge atá ann faoi láthair agus le leathnú ar an ngréasán 
Glasbhealaí i gCathair agus i gContae Phort Láirge trí scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht 
atá ann Féarbhealach ó Phort Láirge go Tram a fhorbairt, Glasbhealach ó Phort Láirge go Port 
Lách/Carraig na Siúire agus trí Fhéarbhealach Phort Láirge a leathnú. siar ó Dhún Garbhán.

BGI 07 Líonra Glasbhealaí
Tacú le forbairt gréasán Glasbhealaí Thoir Theas le Cathair Phort Láirge mar a mol, ag nascadh 
Cathair Phort Láirge le Cill Chainnigh Theas, Ros Láir agus Ros Láir.

BGI 08 Líonra Rothaíochta
Tacú le cothabháil, uasghrádú, forbairt agus cur chun cinn líonra Conairí Rothaíochta Phort Láirge 
lena n-áirítear EuroVelo 1-Bealach Cósta an Atlantaigh.

BGI 09 Ár mBealach Gorma a fhorbairt
Tacú le forbairt inbhuanaithe comhshaoil agus eacnamaíoch na Gormbhealaí ar chonairí uiscebhealaí 
agus chósta Phort Láirge lena n-áirítear forbairt gníomhaíochtaí spóirt uisce-bhunaithe, feabhsú 
céanna agus fánáin agus léirmhíniú agus sábháilteacht feabhsaithe nach mbíonn ina chúis le 
díghrádú tírdhreacha nó comhshaoil agus a sheachnaíonn drochthionchar ar an éiceolaíocht. sláine 
lena n-áirítear Líonra Natura 2000 agus oidhreacht thógtha. Tacóidh an Chomhairle freisin leis an 
gclár ‘Slí Mhuir Éireann’ nó le tionscnaimh inbhuanaithe turasóireachta dá leithéid.
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Tábla 10.1 Conairí Phort Láirge

CONAIRÍ ARDTALÚN/SLÉIBHE 

Líonraí Conaire

Siúlóidí Ghleann na hUíre

Lúb Coumduala

Lúb Coumlara

Siúlóid Bearna

Siúlóid na Sgillogues

Siúlóidí Ráth Ghormaig

Lúb Boolas

Lúb Dhroichead Ghleann Phádraig

Lúb Loch Moghra

Lúb Rathbeag

Siúlóidí Ghleann Mahon

Siúlóid Mahon Falls

Siúlóid Choill an Chrocaigh

COILLEADH CHOILLE

Líonraí Conaire

Siúlóidí Lios Mór

Siúl Lady Louisa go Cnoc an Chnoic

Siúl na dTúr

Siúlóidí Coillearnacha Ghleann Síle-Coillte

Cosán Gorm Ghleann Síle

Conair Ghlas Ghleann Seile

Cosán Dearg Ghleann Seile

Siúlóid Grotto Ghleann Seile

Siúlóidí Choillearnacha Phort Lách

Coill Phort Lách

Coill Chill Bhuinne

Coill Chnoc an Túir

Coill an Churraigh Mhóir

Coill Theach an Ghleanna

Siúlóidí Choill Cholgáin-Coillte

lnchidrisla Lúb

Lúb Greenane

Siúlóidí Choillearnacha Bhaile an Bhileair/Dhromáin

Carraig na Mairnéalach

Siúlóid Tobair Dhromanna
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Table 10. 1 Conairí Phort Láirge

CONAIRÍ ARDTALÚN/SLÉIBHE

Líonraí Conaire

Siúlóidí Dhún Mór Thoir

Siúlóid Choill Dhún Mór Thoir

Siúlóid Chósta Dhún Mór Thoir lena n-áirítear Dún Mór go Port an Phoirt agus an Phoirt go Baile Mhic Dháith

Siúlóidí na Trá Móire

Siúlóid Dumhcha na Trá Móire

Páirc Dúlra na Trá Móire

Siúlóid Dhún ar Aill

Siúlóidí Inbhear Phort Láirge

Siúlóid Naomh lta, Faithlegg

Pointe na Feice Faithlegg Lúb Muirí

An Pasáiste Thoir go Lúb Cnoc Gortaítear

Conairí Cósta Neamhspleácha Siúlóid Aille an Aird Mhóir

Siúlóid Aille an Aird Mhóir

An tSiúlóid Cunnigar

Cosáin Dúlra

Siúlóid Ghleann Áine

Siúlóid Phortach Fhionor

Siúlóidí Chathair Phort Láirge

Abhainn Naomh Eoin

Páirc Dúlra Chill Barra

Glenville to Blenheim

Cosáin Fhada/Bealaí Glasa

Féarbhealach Phort Láirge lena n-áirítear sporanna go Cill Mhíodáin agus Cois na Mainistreach

Bealach Oirthear Mumhan

Bealach Naomh Déaglán
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10.5 Sléibhte an Chomaraigh
Tá an-tóir ar Shléibhte an Chomaraigh ó Ghleann na hUíre san iarthar go Coumshingun san oirthear a 
mheallann cuairteoirí agus siúlóirí go Contae Phort Láirge. Aithníonn an Chomhairle luach turasóireachta 
an cheantair seo do phobail áitiúla agus aithníonn sí go ndéantar feirmeoireacht ghníomhach ar an 
gceantar, faoi úinéireacht phríobháideach agus le luach ard fiadhúlra faoi réir ag cosaint gnáthóige 
agus sonrúcháin tírdhreacha sárscéimhe. Tugann na húsáidí seo go léir fórsaí d’athrú agus ní mór 
iad a bhainistiú le haitheantas agus breithniú ar gach úsáid agus luach ar mhaithe le leas iomlán 
socheacnamaíoch, tírdhreacha agus comhshaoil an cheantair. Breathnófar ar fhorbairtí cuí áineasa agus 
turasóireachta i gCeantar Sléibhte an Chomaraigh a chuirfidh le hionchais eacnamaíocha an cheantair, faoi 
réir measúnú comhshaoil cuí agus caighdeáin bhainistíochta forbartha chun cosaint shainghné uathúil an 
cheantair a chinntiú.

Cuspóir Polasaí Bainistíochta Taitneamhachta

BGI 10 Forbairt Conairí agus Cearta Slí Poiblí
Cosnóimid cearta slí poiblí a thugann rochtain ar chladach, sléibhe, cladach locha agus bruach 
abhann nó áit eile áilleachta nádúrtha nó fóntais áineasa. Oibreoimid i gcomhar le comhlachtaí 
stáit, gníomhaireachtaí forbartha, úinéirí talún agus pobail áitiúla chun tacú le cothabháil agus 
cur chun cinn na gconairí reatha agus na n-áiseanna áineasa allamuigh. Scrúdóimid an poitéinseal 
forbartha inbhuanaithe comhshaoil agus eacnamaíoch a bhaineann le cosáin bhreise agus 
taitneamhachtaí áineasa lasmuigh agus an bonneagar gaolmhar agus ag an am céanna ag cinntiú 
go gcloítear leo prionsabail dea-chleachtais maidir le deisiú agus bainistiú cosán ar thalamh ard. 
Cinnteoidh tograí díorthaithe nach mbeidh aon drochthionchar ar shláine éiceolaíochta lena 
n-áirítear Líonra Natura 2000.

BGI 11 Áiseanna Tacaíochta Conaire
Pleananna cuimsitheacha a fhorbairt do gach conair áineasa molta a ionchorpraíonn pleanáil agus 
dearadh conairí inbhuanaithe agus infrastruchtúr tacaíochta ar nós páirceáil agus soilsiú agus i 
gcomhairle le pobail áitiúla chun a chinntiú nach mbeidh aon tionchar díobhálach ar úsáid talún 
áitiúil, sláine éiceolaíoch Líonra Natura 2000. agus an timpeallacht.
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Cuspóir Polasaí Bainistíochta Taitneamhachta

BGI 12 Bainistíocht Chomhtháite ar ár dTailte Ard

Déanfaimid plean bainistíochta comhtháite agus struchtúr bainistíochta a choimisiúnú a thabharfaidh aghaidh ar 
shaincheisteanna áineasa, caomhnaithe, tírdhreacha agus socheacnamaíochta ar thailte arda Phort Láirge.

BGI 13 Rannpháirtíocht Pobail agus Taitneamhachtaí Inbhuanaithe

Tacóimid le pobail agus cinnteoimid go ndéanfar rianta áineasa agus taitneamhachtaí áineasa allamuigh agus 
áiseanna gaolmhara a fhorbairt ar aon dul leis an gcomhshaol nádúrtha agus nach mbíonn drochthionchar 
acu ar ghnáthóga, speicis, sláine éiceolaíochta Líonra Natura 2000 agus taitneamhacht tírdhreacha nó nach 
mbíonn tionchar acu ar sheirbhísí éiceachórais lena n-áirítear riosca tuilte agus tionchair athraithe aeráide ar 
nós creimeadh cósta. Agus é sin á dhéanamh ag cinntiú go réadófar na hiarmhairtí dearfacha a bhaineann le 
forbairt áiseanna agus conairí áineasa allamuigh lena n-áirítear sláinte & folláine, buntáistí sóisialta, cultúrtha, 
eacnamaíocha agus turasóireachta chomh maith le hathléimneacht fheabhsaithe pobail.

BGI 14 Straitéis Conairí/Tuaithe

Straitéis Forbartha Tuaithe agus Straitéis Conairí Caitheamh Aimsire agus Caitheamh Aimsire Lasmuigh a 
fhorbairt, le rannpháirtíocht príomhpháirtithe leasmhara i bhforbairt gach ceann díobh. Tacóimid freisin le 
cuspóir na Straitéise Náisiúnta um Chaitheamh Aimsire Lasmuigh nó le haon nuashonrú a dhéanfar uirthi.

BGI 15 Ár Sócmhainní Taitneamhachta a Bhainistiú

Monatóireacht agus cothabháil ghníomhach a dhéanamh ar chaighdeáin bhainistíochta conairí agus 
taitneamhachta áineasa lasmuigh agus idirghabhálacha a dhéanamh lena n-áirítear deisiúcháin dromchla 
cosáin, atreorú agus bainistíocht rochtana nuair is gá.

BGI 16 Bainistíocht Cuairteoirí agus Gnáthóg

Nuair is cuí, féachfaidh an Chomhairle agus iad siúd a fhaigheann cead forbartha faoin bPlean le bainistiú 
a dhéanamh ar aon mhéadú ar líon na gcuairteoirí agus/nó aon athrú ar iompar cuairteoirí chun éifeachtaí 
suntasacha a sheachaint, lena n-áirítear cailliúint gnáthóige agus cur isteach. D’fhéadfadh go n-áireofaí ar 
bhearta bainistíochta a chinntiú go bhfuil tionscadail agus gníomhaíochtaí nua fad oiriúnach ó íogaireachtaí 
éiceolaíochta. Beidh Pleananna Bainistíochta Cuairteora/Gnáthóg ag teastáil le haghaidh tionscadal molta de 
réir mar is cuí agus is cuí.

BGI 17 Méaduithe ar Líon na gCuairteoirí ar Cheantair Leathnádúrtha

Féachaint le haon mhéadú ar líon na gcuairteoirí a bhainistiú chun éifeachtaí suntasacha a sheachaint lena 
n-áirítear caillteanas gnáthóige agus suaitheadh, lena n-áirítear a chinntiú go bhfuil aon tionscadail nua, amhail 
féarbhealaí, fad oiriúnach ó íogaireachtaí éiceolaíochta, mar chriosanna bruachánacha.

BGI 18 Caitheamh Aimsire Lasmuigh

Caitheamh aimsire lasmuigh a chur chun cinn agus rochtain ar an timpeallacht nádúrtha a mhéadú.

BGI 19 Rochtain Áineasa Allamuigh

Cinnteoimid go gcuirfear inrochtaineacht san áireamh ag an gcéim phleanála agus dearaidh i bhforbairt na 
n-áiseanna caitheamh aimsire allamuigh go léir chun a chinntiú go bhfuil deiseanna ann do gach duine dul i 
mbun amuigh faoin aer agus go bhforbraítear áiseanna dóibh chun é sin a dhéanamh.

BGI 20 Bealaí Stairiúla agus Línte Iarnróid

Déanfaimid iarracht bealaí atá ann cheana féin agus bealaí stairiúla, iarnróid srl. agus an bonneagar a 
bhaineann leo a aithint agus a chur i bhfeidhm i.e. foirgnimh iarnróid chun féarbhealaí nua a chruthú agus 
taitneamhachtaí áineasa agus turasóireachta lena n-áirítear síneadh Iarnróid Phort Láirge Ghleann na Siúire ó 
Fraochán go Port Láirge (Cé Grattan).

BGI 21 Líne Iarnróid ó Phort Láirge go Ros Mhic Thriúin

An t-ailíniú iarnróid tréigthe ó Phort Láirge go Ros Mhic Thriúin a chaomhnú le haghaidh úsáid iompair phoiblí 
sa todhchaí.



Oidhreacht
Caibidil 11

Fás Dlúth Inbhuanaithe

Oidhreacht

STurasóireacht Inbhuanaithe

Geilleagar na Tuaithe
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Caibidil 11: Oidhreacht
Cuspóirí Straitéiseacha

Cáilíochtaí saibhre oidhreacht thógtha, chultúrtha agus nádúrtha na Cathrach agus an Chontae a aithint, a chosaint, 
a bhainistiú agus a fheabhsú, agus spreagadh a thabhairt dá comhtháthú íogair agus cuí isteach i bhforbairt 
inbhuanaithe ár n-áiteanna ar mhaithe leis na glúine seo agus na glúine atá le teacht. Féachann an Plean le 
cothromaíocht a bhaint amach idir an méid sin thuas agus rathúnas eacnamaíoch agus comhtháthú sóisialta.

Cosaint, bainistíocht inbhuanaithe agus feabhsú oidhreacht thógtha Phort Láirge a lorg; chun athghiniúint 
agus athúsáid chuí ár struchtúir stairiúla a neartú, rud a neartaíonn ómós áite; feasacht agus taitneamh a 
bhaint as ár n-oidhreacht thógtha a chur chun cinn don ghlúin seo agus do na glúine atá le teacht.

11.0 Forbhreathnú Oidhreachta
Tá go leor foirmeacha ag oidhreacht Phort Láirge - tógtha, nádúrtha, cultúrtha agus teanga, inláimhsithe 
agus doláimhsithe. Baineann an oidhreacht le daoine agus le háit agus tá ár n-oidhreacht áitiúil mar bhonn 
agus mar thaca ag braistint áite agus féiniúlachta do Phort Láirge agus ag an am céanna ag soláthar raon 
tairbhí don tsochaí, don fholláine agus don gheilleagar.

Tá caomhnú agus bainistiú na hoidhreachta á stiúradh ag reachtaíocht náisiúnta a thacaíonn le raon de 
choinbhinsiúin idirnáisiúnta atá daingnithe ag Rialtas na hÉireann. Is í an phríomhreachtaíocht náisiúnta 
maidir leis an Timpeallacht Thógtha ná Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta 1930-2014 agus Cuid IV den 
Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú). 

Ar leibhéal áitiúil, tá Plean Oidhreachta Phort Láirge (2017-2022) tar éis caomhnú, taighde, feabhsú agus 
rochtain ar oidhreacht na Cathrach agus an Chontae a threorú agus baineadh úsáid as go leor suirbhéanna 
a coimisiúnaíodh faoin bPlean seo chun eolas a thabhairt do bheartas oidhreachta. Tá sé mar aidhm ag an 
bplean seo cur chuige straitéiseach agus • comhordaithe a leagan amach don oidhreacht mar aitheantas ar 
na tairbhí a sheachadann oidhreacht; braistint áite a aithint do Phort Láirge, ceachtanna a fhoghlaim ón am 
atá thart le pleanáil don todhchaí agus luach breise d’fhorbairt Chathair agus Chontae Phort Láirge.

Soláthraíonn foilsiú Oidhreacht Éireann 2030 straitéis chun oidhreacht na hÉireann a chosaint, a chur chun 
cinn agus a bhainistiú go ceann deich mbliana agus ina dhiaidh sin. Tá cuspóirí Oidhreacht Éireann 2030 
leagtha amach faoi thrí théama: Pobail agus Oidhreacht, Ceannaireacht agus Comhpháirtíochtaí Oidhreachta 
agus Oidhreachta. Aithníonn Oidhreacht Éireann 2030 go bhfuil ról ríthábhachtach ag údaráis áitiúla i 
ngach gné de chosaint agus de chur chun cinn na hoidhreachta mar úinéirí Séadchomharthaí Náisiúnta, 
mar údaráis rialála maidir le pleanáil agus forbairt eacnamaíoch na limistéar a bhfuil an poitéinseal ann 
d’athghiniúint faoi threoir na hoidhreachta. Tá sé mar chuspóir ag Oidhreacht Éireann 2030 tacaíocht a 
fheabhsú d’údaráis áitiúla agus do dhaoine eile a oibríonn i rannpháirtíocht oidhreachta pobail.

Cuspóirí Beartais Oidhreachta

Oidhreacht 
01

Plean Oidhreachta Phort Láirge
Plean Oidhreachta Phort Láirge a chur i bhfeidhm agus a athbhreithniú i gcomhpháirtíocht leis na 
páirtithe leasmhara ábhartha go léir agus faoi réir na n-acmhainní atá ar fáil.

Oidhreacht 
02

Oidhreacht Éireann 2030
Tacú le cuspóirí Oidhreacht Éireann 2030 maidir le Pobail agus Oidhreacht, Ceannaireacht agus 
Comhpháirtíochtaí Oidhreachta agus Oidhreachta.
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11.1 Oidhreacht Thógtha 
Tá oidhreacht thógtha uathúil agus éagsúil ag Port Láirge. Is meabhrúchán fisiceach í an oidhreacht seo ar 
chultúr, ar idéil agus ar stair na nglún roimhe seo. Áiríonn sé caisleáin, tithe móra, séipéil agus foirgnimh 
phoiblí, cuid acu a dhear ailtirí mór le rá. Mar sin féin, cuireann struchtúir níos lú cosúil le tithe baile, tithe 
ceann tuí agus coimpléisc feirme go mór le carachtar an Chontae. Tá oidhreacht shaibhir tionsclaíochta 
agus mhuirí ag Port Láirge chomh maith lena n-áirítear muilte, céanna agus tithe solais. Le himeacht ama, 
tá an éagsúlacht leathan seo de stoc tógála tar éis cur le sainghné speisialta an Chontae agus is acmhainn 
uathúil í nach féidir a athsholáthar nuair a chailltear nó a dhéantar damáiste dó.

Athraíonn úsáid agus feidhm foirgneamh de réir a nádúir le himeacht ama agus is féidir caomhnú a mheas 
mar bhainistíocht athraithe. Tá an poitéinseal ag cothabháil báúil, oiriúnú agus athúsáid foirgneamh 
a bhfuil fiúntas ailtireachta nó staire ag baint leo tairbhí aeistéitiúla, comhshaoil agus eacnamaíocha 
a ghiniúint do na glúine atá le teacht agus an carachtar a chothabháil ag an am céanna. Glacfaidh an 
Chomhairle cur chuige comhpháirtíochta maidir le hathchóiriú agus feabhsú cuí ar struchtúir chosanta, 
oidhreacht dhúchasach agus foirgnimh stairiúla trí chomhairle phraiticiúil a thairiscint. Moltar go láidir 
d’úinéirí struchtúr stairiúil ar mian leo a gcuid foirgneamh a athrú, a shíneadh nó a oiriúnú dul i gcomhairle 
leis an gComhairle ag an gcéim réamhphleanála. 

Tá dualgas ar an gComhairle an oidhreacht thógtha a chosaint faoi Chuid IV den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt 2000, arna leasú. Chun a chinntiú go gcloítear leis na cleachtais chaomhnaithe is fearr, beidh aird 
ag an gComhairle ar an treoir reachtúil ábhartha arna eisiúint ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta agus comhlachtaí reachtúla eile. 

Sa Phlean Forbartha tá oidhreacht thógtha cosanta ag ainmniú faoi 

• Taifead na Struchtúr Cosanta (RPS)

• Limistéir Chaomhantais Ailtireachta (ACAs)
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11.2 Struchtúir Chosanta
Is éard is Struchtúr Cosanta ann ná foirgneamh nó déanmhas a bhfuil sainspéis ailtireachta, staire, 
seandálaíochta, ealaíne, cultúrtha, eolaíochta, sóisialta nó teicniúil sainaitheanta aige.

Áirítear le Struchtúr Cosanta, mura luaitear a mhalairt san RPS: 

• an taobh istigh den struchtúr. 

• an talamh atá laistigh dá chúirtealáiste. 

• struchtúir ar bith eile laistigh den chúirtealáiste, agus a gcuid istigh, agus:

• gach daingneán agus gné atá mar chuid den taobh istigh nó taobh amuigh d'aon cheann de na 
struchtúir seo.

Sa Chathair agus sa Chontae tá 1,625 struchtúr san iomlán ar Thaifead na Struchtúr Cosanta (TPS). 
Coinníonn an Chomhairle cóip nuashonraithe go leanúnach den RPS, a bhfuil liosta de ar fáil ar shuíomh 
Gréasáin na Comhairle1 Is féidir struchtúir a chur leis, nó a scriosadh ón RPS le linn shaolré an Phlean trí 
phróiseas foirmiúil.1 Rinneadh athbhreithniú ar an RPS mar ullmhúchán don Phlean seo. Is féidir breisithe 
agus scriosadh a fheiceáil in Aguisín 9.

Faoi Alt 53 de na hAchtanna Pleanála, féadfaidh an tAire ábhartha moltaí a dhéanamh chun breithniú 
a dhéanamh ar ainmniú na bhfoirgneamh agus na ngairdíní atá liostaithe i bhFardal Náisiúnta na 
hOidhreachta Ailtireachta mar Struchtúir Chosanta. Tabharfaidh an Chomhairle aird ar mholtaí an Aire 
agus breithneoidh sí na struchtúir atá liostaithe san NIAH le haghaidh cosanta, trí Struchtúir Chosanta a 
ainmniú, trí Limistéir Chaomhantais Ailtireachta a ghlacadh chun grúpaí foirgneamh a chosaint, nó cibé 
modh eile is dóigh leis an gComhairle is mó a mheasfaidh. oidhreacht ailtireachta Phort Láirge a chosaint 
go héifeachtach.

1  https://www.waterfordcouncil.ie/departments/culture-heritage/heritage/protected-structures.htm

https://www.waterfordcouncil.ie/departments/culture-heritage/heritage/protected-structures.htm
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Cuspóirí Beartais Oidhreachta Tógtha

BH 01 Taifead ar Dhéanmhais Chosanta
Cuirfimid cosaint oidhreacht ailtireachta na Cathrach agus an Chontae chun cinn trí struchtúir 
a bhfuil sainspéis ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíonta, cultúrtha, eolaíochta, sóisialta 
nó teicniúil iontu a aithint, trí struchtúir dá leithéid a chur san áireamh ar Thaifead na Struchtúr 
Cosanta (RPS) agus trí cibé bearta a ghlacadh is gá chun a áirithiú go ndéanfar na struchtúir sin a 
chosaint, a gcothabháil, a gcaomhnú, a bhfeabhsú agus a n-úsáid ghníomhach iomchuí.
Cuirfimid cosaint ar oidhreacht ailtireachta na Cathrach agus an Chontae chun cinn trí struchtúir 
a bhfuil sainspéis ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíonta, cultúrtha, eolaíochta, sóisialta 
nó teicniúil iontu a aithint, trí struchtúir dá leithéid a chur san áireamh ar Thaifead na Struchtúr 
Cosanta (RPS). ) agus trí cibé bearta a ghlacadh is gá chun a áirithiú go ndéanfar na struchtúir sin a 
chosaint, a gcothabháil, a gcaomhnú, a bhfeabhsú agus a n-úsáid ghníomhach iomchuí).

BH 02 Ag tacú lenár Sócmhainní Oidhreachta Tógtha
Is é polasaí na Comhairle é:
• Athúsáid inbhuanaithe struchtúr cosanta a chur chun cinn chun aon chríche den sórt sin a 

thagann le carachtar an déanmhais. Féadfaidh an tÚdarás Pleanála, nuair a mheastar é a 
bheith cuí, maolú a dhéanamh ar chriosú úsáide agus srianta eile ar fhorbairt láithreáin agus 
féadfaidh sé díolúine a dheonú ó nó laghdú a dhéanamh ar mhéid na ranníocaíochtaí forbartha 
atá iníoctha d’fhonn cosaint agus caomhnú struchtúr cosanta nó struchtúir stairiúla laistigh de 
LCAnna a chinntiú agus trí bhíthin na n-ábhar sin. laghdú ar thobhaigh forbartha le haghaidh 
feabhsúcháin ar Dhéanmhais Chosanta. Féadfar na srianta seo a mhaolú agus ranníocaíochtaí 
forbartha a laghdú nó a dhíolmhú i gcás ina ndéanfar an déanmhas cosanta a athshlánú go 
hardchaighdeán, i gcás ina ndéantar sainspéis, sainghné agus suíomh an fhoirgnimh a chosaint 
agus nuair a bhíonn an úsáid agus an fhorbairt bheartaithe ag teacht le beartais chaomhnaithe 
agus pleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe an cheantair. Ina leithéid de chásanna beidh an 
fhorbairt bheartaithe ar oscailt lena bhreithniú in ainneoin an chuspóra chriosaithe reatha don 
láithreán agus mar sin measfar nach sáraíonn sí an Plean Forbartha go hábhartha.

• Dreasachtaí a riar chun oidhreacht ailtireachta na Cathrach agus an Chontae a chosaint trí 
scéimeanna maoinithe na hOidhreachta Tógtha nó scéimeanna maoinithe comhchosúla na 
Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta a riar.

• Comhairle a thabhairt maidir leis an gcleachtas caomhnaithe is fearr de réir na dTreoirlínte um 
Chosaint na hOidhreachta Ailtireachta d’Údaráis Phleanála 2011 atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin 
na Comhairle agus ar Shraith Comhairle na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.

BH 03 Dearbhuithe Reachtúla 
Eiseoimid Dearbhuithe Alt 57 ar iarratas chuig úinéirí nó áititheoirí déanmhas cosanta ag cur síos 
ar na cineálacha oibreacha a meastar a dhéanfadh nó nach mbeadh tionchar ábhartha acu ar 
charachtar an struchtúir nó ar aon eilimint den déanmhas a chuireann lena spéis ar leith.

BH 04 Struchtúir chosanta a scartáil
Is féidir breithniú a dhéanamh ar mholtaí maidir le struchtúr cosanta a scartáil in imthosca 
eisceachtúla agus beidh an dualgas ar an bhforbróir an t -údar is láidre a sholáthar do ghníomh den 
sórt sin de réir na dTreoirlínte um Chosaint Oidhreachta d'údaráis Pleanála agus treoir eile.
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11.3 Limistéir Chaomhantais Ailtireachta
Is éard atá i Limistéar Caomhantais Ailtireachta (LCA), mar atá sainmhínithe in Alt 81 den Acht um Pleanáil 
agus Forbairt, arna leasú, áit, limistéar, grúpa struchtúr nó bailedhreach, ag cur san áireamh línte agus 
airde foirgneamh atá ailtireachta, stairiúil, speisialta, leas nó luach seandálaíochta, ealaíne, cultúrtha, 
eolaíochta, sóisialta nó teicniúil nó a chuireann le léirthuiscint ar struchtúir chosanta agus a bhfuil sé 
mar chuspóir ag an bPlean Forbartha a charachtar a chaomhnú. Ciallaíonn ainmniú ACA gur féidir linn 
sainghné speisialta chroílár stairiúil na cathrach, na mbailte agus na sráidbhailte, agus gnéithe sainiúla 
a chosaint, agus forbairt oiriúnach, inbhuanaithe agus comhaimseartha á spreagadh ag an am céanna. 
Cé go mb’fhéidir nach bhfuil fiúntas ar leith ag baint leis na foirgnimh aonair, baineann tábhacht leo ina 
gcomhthéacs agus ina gcomhghaolmhaireacht agus cuireann gach ceann acu le carachtar an cheantair. 
Mura n-áirítear struchtúr ar Thaifead na Struchtúr Cosanta freisin, ní bhaineann an stádas cosanta a 
thugtar ó chuimsiú in ACA ach leis an taobh amuigh agus leis an sráid-dreach. Tá ráiteas ar Charachtar 
do gach ceann de na LCAanna san áireamh in Aguisín 10. Tá 3 ACA ann cheana féin agus tá na LCAanna 
molta leagtha amach i dTábla 11.1. Tá na LCAanna reatha lonnaithe i nDún Garbhán agus i gColáiste na 
Tríonóide laistigh (Cathair Phort Láirge) agus sna Céanna Theas (Cathair Phort Láirge).

I bPort Láirge tá Ceantar Caomhantais Ginearálta sainithe 
laistigh den Chathair ina bhfuil an Chathair Lochlannach 
agus Normannach agus na sráideanna níos déanaí san 
18ú haois mar The Mall, Sráid Parnell agus Sráideanna 
Uí Chonaill, tá an limistéar sainithe léirithe ar léarscáil 
na gcuspóirí. Teastaíonn níos mó airde ón ainmniú seo 
ar mhionsonraí na dtograí forbartha chun carachtar an 
cheantair seo a chosaint. Agus forbairt á déanamh, nó 
nuair a bhíonn tograí forbartha nó athfhorbartha laistigh 
den Cheantar Ginearálta Caomhnaithe á mbreithniú, 
tabharfaidh an tÚdarás Pleanála aird ar leith ar: 

• Tionchar na bhforbairtí beartaithe ar Struchtúir 
Chosanta agus a suíomhanna.

• Tionchar na bhforbairtí molta ar an sráid-dreach agus 
leagan amach uirbeach maidir le comhoiriúnacht 
dearaidh, ábhair, agus déine úsáide an láithreáin.

• Tionchar na forbartha a bheartaítear ar 
thaitneamhachtaí reatha, ag féachaint do thrácht 
agus páirceáil agus luach taitneamhachta agus fóntais 
spásanna poiblí agus príobháideacha, lena n-áirítear 
spásanna oscailte.

Tábla 11.1 Limistéir Chaomhantais Ailtireachta a Bheartaítear (ACAnna)

An Eaglais Clais Mhór An Sráidbhaile

Bun Abha Cluain Aodha Tulach an Iarain

Aird Mhór Dún Mór Trá Mhóir

Baile Uí Dhuibh Thiar Coill Mhic Thomáisín Cathair phort Láirge

Ceapach Choinn An Lios Mór An Baile Nua

Pointe na Síge An Pasáiste

Chósta na Chopair Port Lách
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Cuspóirí Beartais Oidhreachta Tógtha

BH 05 Limistéir Chaomhantais Ailtireachta
Is é polasaí na Comhairle é:
• Caomhnú shainghné speisialta áiteanna, ceantar, grúpaí struchtúr a leagan amach Limistéir 

Chaomhantais Ailtireachta a bhaint amach (ACA).
• Na luachanna oidhreachta speisialta, tréithe uathúla agus gnéithe sainiúla, mar aghaidheanna 

siopaí laistigh den ACA a chosaint ar fhorbairt mhíchuí a bhainfeadh ó shainghné speisialta an 
ACA.

• Cosc a chur ar scartáil struchtúir stairiúla a chuireann go dearfach le sainghné an LCA.
• Spreagadh a thabhairt do sheirbhísí lasnairde a chur faoin talamh agus deireadh a chur le 

sreangú/cáblaí iomarcacha laistigh de LCA agus measúnú a dhéanamh ar gach suiteáil cháblaí 
breise i gcoinne a dtionchar dóchúil ar shaintréithe an LCA mar is féidir le tionchar carnach 
sreangaithe tionchar diúltach a bheith aige ar shaintréithe na ACAnna.

• Treoirlínte a sholáthar maidir le forbairt chuí chun a charachtar sainiúil a choinneáil; agus 
gnéithe den sráid-dreach a chosaint ar nós ballaí teorann cloiche spallaí, scéimeanna plandála 
agus troscán sráide cosúil le pábháil, boscaí poist, mullaird stairiúla, gríoscáin íoslaigh, 
comharthaíocht sráide/plaiceanna, srl. a chuireann go dearfach leis an oidhreacht thógtha.

• Coimeád nó ath-chomhtháthaigh go híogair aon earraí de throscán sráide stairiúla marthanach 
agus bailchríocha ar nós colbhaí eibhir agus pábháil a chuireann le carachtar LCA.

BH 06 Measúnú Tionchair Oidhreacht Ailtireachta
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle agus forbairt á meas a d’fhéadfadh tionchar suntasach a 
bheith aici ar struchtúir chosanta, a shuíomh nó a chúirtealáiste nó tionchar a bheith aici ar ACA, go 
mbeadh measúnú Tionchair Oidhreacht Ailtireachta (AHIA) ag gabháil leis an togra ina sonraítear 
an poitéinseal. tionchar na forbartha ar an oidhreacht ailtireachta. Ba cheart an tuarascáil a 
chur le chéile de réir na sonraí atá leagtha amach in Aguisín B de na Treoirlínte um Chosaint na 
hOidhreachta Ailtireachta d’Údaráis Phleanála, An Roinn Comhshaoil.

Cuspóirí Beartais Oidhreachta Tógtha

BH 07 Ár nOidhreacht Ailtireachta a Chur Chun Cinn
Is é polasaí na Comhairle bearta a aithint agus a chur i bhfeidhm chun sainghné chroílár stairiúil 
na cathrach, na mbailte agus na sráidbhailte, a bhféiniúlacht uathúil agus a spéis ailtireachta, 
seandálaíochta, staire agus cultúrtha, sóisialta agus éagsúlachta a chur chun cinn.

11.4 Carachtar/Uathúlacht a Choinneáil 
Tá sainghné chroílár stairiúil na cathrach, na mbailte agus na sráidbhailte sainithe ag a n-oidhreacht thógtha. 
Cothaíonn lánaí cúnga meánaoiseacha na Cathrach agus Dhún Garbhán, aghaidheanna siopaí stairiúla 
Cheapach Choinn agus tithe ceann tuí an Dún Mhóir ómós áite agus is léiriú fisiceach iad ar ghníomhaíochtaí 
sóisialta, eacnamaíocha agus cultúrtha na nglún atá thart. Tá leagan amach shamhail shráidbhaile Phort 
Lách spreagtha ag an traidisiún Bharócach de phleanáil uirbeach, rud a fhágann go bhfuil sé eisceachtúil 
i gcomhthéacs fhorbairt uirbeach na hÉireann chomh maith le dearadh samhail shráidbhaile. Léiríonn 
Oidhreacht Ailtireachta na Trá Móire – treoir d’úinéirí tí (2010), gnéithe an bhaile saoire Victeoiriach seo agus 
an tábhacht a bhaineann leis an oidhreacht ailtireachta a chothabháil agus a chaomhnú.

Is féidir le cothabháil báúil, oiriúnú agus athúsáid ligean don oidhreacht ailtireachta tairbhí aeistéitiúla 
agus eacnamaíocha a thairiscint agus carachtar uathúil na hoidhreachta tógtha a choinneáil do na glúine 
atá le teacht.
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Cuspóirí Beartais Oidhreachta Tógtha

BH 08 Ár bhFoirgneamh Oidhreachta a Athúsáid
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle forbairt báúil nó athúsáid foirgnimh stairiúla a spreagadh 
chun fás agus athbheochan eacnamaíoch faoi threoir na hoidhreachta a chur chun cinn agus gan 
dochar a dhéanamh don fhoirgneamh ná dá shuíomh. Beidh meas ag aon tograí ar ghnéithe de 
shaintréithe ailtireachta agus stairiúla speisialta trí dhearadh, ábhair, scála agus suíomh cuí.

BH 09 Measúnú Tionchair Éiceolaíochta
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle measúnú tionchair éiceolaíochta a iarraidh sa chás go 
bhféadfadh drochthionchar a bheith ag forbairt ar speicis fiadhúlra faoi chosaint ar nós ialtóga nó 
éin neadaithe agus an bheach meala dúchasach Éireannach. Beidh ionchorprú bearta feabhsaithe 
bithéagsúlachta ina riachtanas in oibreacha deisiúcháin ar fhorbairtí atá ann cheana féin nó i 
ndearadh forbairtí nua.

11.5 Athghiniúint agus Athúsáid
Tá cuntas teiste láidir ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge maidir le tionscnaimh rathúla 
athghiniúna atá treoraithe ag an oidhreacht a thiomáint. Tá tithíocht shóisialta curtha ar fáil, spás poiblí nua 
agus feabhsaithe, agus nasc nua feabhsaithe do choisithe a cheanglaíonn na céanna agus na láithreacha 
folmha ag Cearnóg na hArdeaglaise agus ag Áirse an Chathaoirligh mar gheall ar éadáil agus athfhorbairt 
foirgneamh tréigthe atá tábhachtach ó thaobh straitéise de agus na láithreacha folmha ag an gCathair. 
príomhshráideanna siopadóireachta miondíola ar an taobh thiar. Is eiseamláirí iad athchóiriú na dTithe 
Deirce i Tulach an Iarainn, agus Dhánlann Ealaíne Phort Láirge agus na hoibreacha atá beartaithe i gCeapach 
Choinn faoin gCiste Athghiniúna agus Forbartha Tuaithe agus Tionscnamh na mBailte Stairiúla i dTrá Mhór 
d’athghiniúint oidhreachta.
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11.6 Dearadh 
Ba chóir go n-urramódh dearadh aon fhorbairt nua bheartaithe i gcroílár stairiúil carachtar láithreach 
a shuíomh agus go gcloífeadh sé le suíomh comhchuí agus deartha go báúil ionas nach mbainfeadh 
sé ón suíomh. Ba cheart go mbreithneodh forbairtí nua airde na bhfoirgneamh atá ann cheana féin, 
línte ingearacha agus cothrománacha, méid na bhfuinneog agus fuinneoga sa chomharsanacht, ábhair 
thógála agus ingearchlónna na struchtúr atá ann cheana féin. I gcásanna áirithe, is féidir le dearadh 
comhaimseartha ardchaighdeáin a bheith inghlactha. 

11.7 Vista agus Socruithe
Is féidir le suíomh ceantair, mar aon le radharcanna isteach agus amach as, cur go mór lena charachtar 
foriomlán d’fhoirgneamh stairiúil nó grúpaí foirgneamh laistigh d’ACA. Tá sceideal de Radhairc Chosanta 
agus Bealaí Sárscéimhe leagtha amach in Aguisín 8.

Project Objectives
To regenerate the town centre, restoring its 
traditional function as the focus for Cappoquin 
and the surrounding area. This proposal will 
initiate a series of interlocking projects each 
strategically targeting a specific area and 
opportunity in and around Cappoquin. 
Initial project areas are:

• Town Centre Vacant Properties
• Housing Pilot Scheme
• Public Realm

• Access to River
• Blueway
• Railway Bridge Loop Walk
• Sustainability

The proposals are intended as a realistic 
cross-section of what it is possible to achieve 
in the short to medium term for the town of 
Cappoquin. 

The projects will be all the more effective for 
being carried out in the same developmental 
phase, each complementing the other while 
setting the example for further regeneration of 
the town.

Plan of Cappoquin town with project proposals.

North

Railway bridge loop walk
Blueway
Access to river

Public realm (Main St.)

Pilot housing scheme

Vacant properties

Bio-diversity project

8
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Cuspóirí Beartais Oidhreachta Tógtha

BH 10 Oiriúnú Foirgníochta
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle réitigh deartha d’ardchaighdeán a éascú le haghaidh 
oiriúnuithe ar Dhéanmhais Chosanta agus foirgnimh stairiúla i LCA a bhreathnaíonn go cúramach 
ar dhearadh, airde, scála, mais agus bailchríocha na bhfoirgneamh in aice láimhe.

BH 11 Carachtar Speisialta a Chothabháil agus a Fheabhsú
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle struchtúir agus cúirtealáistí a chuimsítear sa RPS nó struchtúir 
stairiúla laistigh den ACA a chosaint ó aon oibreacha a bhainfeadh ó thaobh amhairc nó fisiceach de 
charachtar speisialta an phríomhstruchtúir, aon struchtúir laistigh den chúirtealáiste, nó an sráid-
dreach nó suíomh tírdhreacha an ACA.

BH 12 Socruithe agus Vistas
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle a chinntiú go ndéantar cosaint ar shuíomhanna agus 
radharcanna na Struchtúr Cosanta, agus ar fhoirgnimh stairiúla laistigh de agus in aice le ACAnna ó 
aon oibreacha a mbeadh caillteanas nó damáiste dá gcarachtar speisialta mar thoradh orthu.

BH 13 Struchtúir Folamh agus Thréigthe
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle spreagadh a thabhairt d’athfhorbairt íogair ar shuímh 
fholmha nó thréigthe laistigh den ACA agus croíláir stairiúla na cathrach, na mbailte agus na 
sráidbhailte agus ag an am céanna dearadh ardchaighdeáin a chur chun cinn a léiríonn meas ar 
cheapacha uirbeacha, caol-léargais línte dín agus sráid-dreach.

BH 14 Fabraic Tógtha a Choinneáil
Is é polasaí na Comhairle é::
• Spreag athfhorbairt agus athúsáid íogair na n-aonad siopa ar urlár na talún de chuid Struchtúir 

Chosanta nó foirgnimh sna croíláir stairiúla le haghaidh úsáidí eile lena n-áirítear úsáid 
chónaitheach agus aghaidh an tsiopa, fuinneoga agus doirse na n-urlár uachtarach a choinneáil

• Athúsáid agus athchóiriú inbhuanaithe ar urlár uachtair folamh foirgneamh sa chroílár stairiúil 
a chur chun cinn le haghaidh úsáide cónaithe trí dhreasachtaí ar nós na Scéime Deisiúcháin 
agus Léasa.

11.8 Aghaidheanna siopaí
Tá aghaidheanna siopaí ar cheann de na 
gnéithe is tábhachtaí maidir le carachtar agus 
cáilíocht na sráideanna miondíola a mhúnlú. 
Tugann aghaidh tharraingteach agus aghaidh 
siopa léargas maith ar an ngnó agus ar an 
sráid-dreach i gcoitinne. Cuireann sráid-
dreacha bríomhara le sláinte eacnamaíoch 
agus le cáilíocht na beatha i bpobal agus is 
áiteanna tarraingteacha iad le maireachtáil, le 
hoibriú agus le cuairt a thabhairt orthu.
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Cuspóirí Beartais Oidhreachta Tógtha

BH 15 Ár n-aghaidheanna siopaí a choinneáil
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle a chinntiú go gcoimeádtar agus go n-athchóirítear 
aghaidheanna siopa bunaidh agus traidisiúnta go léir a chuireann go dearfach le cuma agus le 
carachtar sráid-dreacha agus go ndéantar aghaidheanna siopaí nua a dhearadh go maith, trí 
úsáid báúil a bhaint as scála, comhréir agus ábhair ardchaighdeáin.

BH 16 Ábhair agus Scileanna Traidisiúnta 
Is é polasaí na Comhairle é: 
• Caomhnú agus athúsáid ábhar agus gnéithe traidisiúnta a chur chun cinn agus a chinntiú. 

Coinneofar fabraic bhunaidh tógála mar bhallaí brablach agus brící, rindreáil moirtéal aoil, sclátaí 
nádúrtha, tuí, simléir, mionsonraí brící, obair iarainn agus siúinéireacht ar nós saisfhuinneoga 
adhmaid, aghaidheanna siopaí, doirse agus cláir bhinne. I gcás ina bhfuil gnéithe traidisiúnta 
cosúil le fuinneoga saise sleamhnáin adhmaid bainte, spreagfar iad a chur ar ais.

• Coinneáil agus forbairt an bhoinn scileanna traidisiúnta i gContae Phort Láirge a spreagadh 
agus an clár Scileanna Caomhnaithe a choinneáil.

BH 17 Treoirlínte Aghaidh Siopa
Foilseoimid treoirlínte le haghaidh dea-chleachtais maidir le cúram aghaidheanna siopaí stairiúla le 
linn shaolré an Phlean Forbartha.

11.9 Fabraic Foirgníochta 
Tá úsáid fabraic thraidisiúnta tairbheach ar chúiseanna caomhnaithe, aeistéitiúla agus comhshaoil. 
Cuidíonn sé freisin le fostaíocht agus scileanna traidisiúnta a chur chun cinn.
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11.10 Diméinte, Gairdíní agus Tírdhreacha Stairiúla
Tá oidhreacht shaibhir gairdíní agus tírdhreacha deartha ag Port Láirge. De ghnáth baintear iad seo leis 
na Tithe Tuaithe agus Diméinte, mar an Currach Mór, Ceapach Choinn, Dromana agus Cnocán Congreve. 
Léiríonn an leagan amach agus na hathruithe ina dhiaidh sin mianta aeistéitiúla, cultúrtha agus sóisialta a 
n-úinéirí agus úsáideoirí. Liostaíonn Conair Gairdín Phort Láirge gairdíní stairiúla atá oscailte don phobal 
agus leanfaidh an chomhairle ag cur an tsócmhainn Turasóireachta seo chun cinn ar mhaithe le cách.

Cuspóirí Beartais Oidhreachta Tógtha

BH 18 Ár nDiméinte a chosaint 
Is beartas de chuid na Comhairle é : 
• Suíomh agus taitneamhacht amhairc gairdíní stairiúla agus tírdhreacha deartha a chosaint 

agus a chur chun cinn.
• Gach gné de ghairdíní stairiúla agus de thírdhreacha deartha a chosaint lena n-áirítear 

struchtúir, scéimeanna plandála crann, gnéithe saorga mar uiscebhealaí, gnéithe teorann 
laistigh de thailte na Struchtúr Cosanta. 

• Ba cheart go mbeadh údar le forbairt bheartaithe a bhféadfadh tionchar fisiciúil nó físiúil 
a bheith aici ar charachtar agus/nó ar chuma tírdhreacha deartha stairiúil trí Mheasúnacht 
Dearaidh Tírdhreacha/Measúnú Tionchair Oidhreachta Ailtireachta.

BH 19 Diméinte Limistéir Chaomhantais Ailtireachta
Déanfaimid measúnú ar an ngá atá le limistéir bhreise a bhunú lena n-ainmniú mar LCA do Dhiméinte 
agus le teorainneacha na ACA atá ann cheana a shíneadh ag féachaint dá sainspéis ailtireachta, 
staire, seandálaíochta, ealaíonta, cultúrtha, eolaíochta, sóisialta nó teicniúil nó a luach nó a luach nó a 
rannchuidiú leis. léirthuiscint ar struchtúir agus ar shuímh chosanta agus ar radhar canna.
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11.11 Foirgnimh Institiúide
Tá roinnt foirgneamh agus coimpléisc institiúideacha stairiúla i gCathair agus i gContae Phort Láirge 
mar thithe na mbocht, clochar agus scoileanna, agus dhear ailtirí mór le rá mar A.W Pugin agus 
George Wilkinson cuid acu. Cé go bhfuil feidhm na bhfoirgneamh seo athraithe, fágann nádúr láidir na 
bhfoirgneamh seo gur féidir úsáidí eile a éascú anois. 

11.12 Oidhreacht Thionsclaíoch 
Tá cuid de na samplaí is fearr in Éirinn de choimpléisc tionsclaíochta ag Port Láirge lena n-áirítear an 
Muileann Cadáis i bPort Lách agus na struchtúir a bhaineann le mianadóireacht feadh an Chósta Copper, 
limistéar Geopháirc Domhanda UNESCO, a mheastar a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta leo. Baineadh leas 
as an soláthar cuimsithí uisce chun muilte grán a chumhachtú mar iad siúd ar feadh Abhainn Mhachan. 
Bhí trádstórais mhóra ag Cathair Phort Láirge, Dún Garbhán, Tulach an Iarainn atá fós ann inniu. I measc 
samplaí eile d’fhoirgnimh thionsclaíocha tá grúdlanna/drioglanna, canálacha, uachtarlanna, ceártaí, tithe 
oighir, áitheanna aoil, agus mianaigh.

Tá oidhreacht thionsclaíoch Phort Láirge maidir le déanamh gloine comhchiallach le Cathair Phort Láirge 
agus croílár eispéireas saibhir cuairteoirí chuig Triantán Lochlannach Phort Láirge. Aithnítear an cheird 
speisialaithe seo ní hamháin mar chuid dár n-oidhreacht shaibhir ach mar chuid thábhachtach den 
gheilleagar áitiúil agus mar scil nach mór leanúint uirthi agus tacaíocht a thabhairt di trí dhreasachtaí do 
na tionscail chruthaitheacha.
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11.13 Athrú Aeráide agus Inbhuanaitheacht/Éifeachtúlacht 
Fuinnimh 
Tá oidhreacht na hÉireann i mbaol tionchair an athraithe aeráide. Cé go bhfuil ár séadchomharthaí agus 
ár bhfoirgnimh stairiúla go háirithe iad siúd i gceantair chósta, cé gur sheas siad leis na céadta bliain, níl 
siad saor ó na tionchair seo. Foilsíodh an Plean Oiriúnaithe Earnála um Athrú Aeráide don oidhreacht 
thógtha agus sheandálaíochta in 2019, aithnítear an luach a bhaineann le modhanna agus ábhar tógála 
traidisiúnta agus iad ag obair leis na coinníollacha aimsire atá i réim agus an gá lenár láithreáin ársa a 
chosaint agus ár bhfoirgnimh stairiúla a oiriúnú agus a athúsáid.

Cuspóirí Beartais Oidhreachta Tógtha

BH 20 Pleananna Caomhnaithe do Dhéanmhais Suntasacha
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle athúsáid agus forbairt inbhuanaithe a chosaint agus 
a chur chun cinn laistigh de choimpléisc mhóra mar thithe na mbocht, scoil, beairic, clochar, 
mainistreacha, ospidéil atá san áireamh san RPS, agus bheadh údar maith leis na tograí sin trí 
Phlean Caomhantais foriomlán.

BH 21 Oidhreacht Thógtha Tionscail
Is é Beartas na Comhairle é:
• Athúsáid bháúil gnéithe den oidhreacht thionsclaíoch a aithint, a chosaint agus a spreagadh 

agus athúsáid inbhuanaithe a spreagadh ar fhoirgnimh thionsclaíocha tearcúsáidte/folmha le 
haghaidh úsáid chónaitheach, tráchtála nó turasóireachta.

• Ní mór measúnú seandálaíochta ar an bhfoirgneamh/na foirgnimh agus ar an timpeallacht 
máguaird a bheith ag gabháil le gach togra forbartha d’fhoirgnimh thionsclaíocha agus do 
shuímh a bhfuil tábhacht seandálaíochta tionsclaíochta leo. I ngach cás spreagfar foirgnimh 
thionsclaíocha a choinneáil agus/nó a ionchorprú agus ní dhéanfar breithniú ar scartáil ach 
amháin i gcúinsí eisceachtúla.

BH 22 Suirbhéanna ar Struchtúr Tionscail agus Muirí
Le linn shaolré an Phlean Forbartha déanfaimid: 
• Suirbhé Oidhreacht Thionsclaíoch Phort Láirge a nuashonrú (2008). 
• Suirbhé a dhéanamh ar ár n-oidhreacht mhuirí lena n-áirítear céanna, cuanta, céanna agus 

ballaí abhann, agus áiseanna loingseoireachta.
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11.14 Foirgnimh Dhúchasacha
Tá stoc mór foirgneamh dúchasach i bPort Láirge. Ní hamháin go n-áirítear leis seo tithe feirme, coimpléisc 
feirme agus lonnaíochtaí ach freisin is é an príomhchineál tógála i gcroílár fhormhór na gceantar uirbeach. 
I roinnt suíomhanna uirbeacha mar Lios Mór agus Tulach an Iarainn tá stáblaí agus tithe amuigh ar chúl a 
bhfuil rochtain orthu trí áirse carráiste.

Cuspóirí Beartais Oidhreachta Tógtha

BH 23 Oidhreacht Thógtha agus Athrú Aeráide
Is é polasaí na Comhairle é :
• Tacú le cuspóirí Chonradh na Gaeilge agus iad a chur i bhfeidhm:

 ° An Plean Oiriúnaithe Earnála don Athrú Aeráide (2019) don oidhreacht thógtha agus 
seandálaíochta,

 ° Plean Gníomhaíochta Aeráide Phort Láirge (2019) maidir le hathléimneacht a thógáil dár 
láithreáin agus ár bhfoirgnimh stairiúla ó athrú aeráide.

 ° Foilseachán na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ar ‘Éifeachtúlacht 
Fuinnimh i bhFoirgnimh Thraidisiúnta ‘(2010).

 ° An Caighdeán Éireannach IS EN 16883:2017 'Oidhreacht Chultúrtha a Chaomhnú - 
Treoirlínte chun Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh Stairiúil a Fheabhsú' (2017).

 ° Aon doiciméid chomhairleacha amach anseo maidir le measúnú a dhéanamh ar 
oibreacha beartaithe ar Dhéanmhais Chosanta.

• An t-aistriú cóir chuig sochaí ísealcharbóin agus athléimneach ó thaobh na haeráide a chur 
chun cinn ar mhaithe le hinbhuanaitheacht agus chun líonadh talún a laghdú trí choinneáil 
fuinnimh chorpraithe a aithint agus athúsáid ár stoc foirgneamh stairiúil. 

• Athshlánú, athbheochan agus athúsáid iomchuí foirgneamh dúchasacha, agus tithe 
baile a chur chun cinn, nuair is féidir, dea-chleachtas caomhantais a úsáid agus úsáid 
a bhaint as modhanna agus ábhair thógála traidisiúnta mar fhuinneoga adhmaid ar 
mhaithe le hinbhuanaitheacht, dea-chleachtas caomhnaithe agus chun an inmharthanacht 
fhadtéarmach a chothabháil. foirgnimh den sórt sin agus na gnéithe a bhaineann leo agus a 
n-athléimneacht i leith athrú aeráide a fheabhsú 

• A chinntiú go n-aithníonn bearta chun éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh stairiúil a 
uasghrádú a dtréithe bunúsacha, a dteicníochtaí agus a n-ábhar agus nach mbíonn tionchar 
fisiciúil nó amhairc díobhálach acu ar an bhfoirgneamh ná ar a charachtar. 

• Tacú le huasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh cuí agus eolach ar struchtúir ar Thaifead 
na Struchtúr Cosanta agus ar fhoirgnimh stairiúla trí fhaisnéis fhíorasach agus ábhartha a 
scaipeadh ar an bpobal i gcoitinne.

• An oidhreacht thógtha agus seandálaíochta atá faoi úinéireacht údaráis áitiúil agus ceantair 
atá i mbaol ó athrú aeráide a aithint lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, Taifead 
na Séadchomharthaí agus Áiteanna, Struchtúir Chosanta agus Limistéir Chaomhantais 
Ailtireachta ainmnithe sa Phlean Forbartha.
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Cuspóirí Beartais Oidhreachta Tógtha

BH 24 Ár bhFoirgneamh Dúchais a Chothabháil agus a Fheabhsú
Is é polasaí na Comhairle é:
• Carachtar stairiúil agus suíomh foirgneamh dúchasach, clóis feirme agus lonnaíochtaí a 

chosaint, a chothabháil agus a fheabhsú. 
• Spreag athbheochan agus athúsáid chuí struchtúir dá leithéid (féach éagsúlú tuaithe/

turasóireacht). Beidh toimhde ann i gcoinne scartáil foirgnimh dhúchasacha nuair is rogha 
indéanta athchóiriú nó oiriúnú.

• Cosaint agus cothabháil foirgneamh ceann tuí (baile nó neamhthí) a chur chun cinn, go háirithe 
iad siúd a bhfuil sraitheanna stairiúla agus struchtúir dín orthu.

BH 25 Suirbhé ar Struchtúir Cheann Tuí
Le linn shaolré an Phlean Forbartha déanfaimid::
• Suirbhé Teach Ceann Tuí ar Chontae Phort Láirge a nuashonrú. 
• Scéimeanna deontais atá ar fáil a chur chun cinn agus rannpháirtíocht le húinéirí i gcothabháil 

na bhfoirgneamh seo a éascú.

BH 26 Athúsáid Struchtúr Dúchais
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle spreagadh agus éascú a dhéanamh ar athúsáid íogair tithe 
dúchasacha nó foirgnimh feirme le haghaidh éagsúlú feirme, agrathurasóireachta agus forbairt tuaithe, 
lena n-áirítear lóistín féinfhreastail, ceardlanna ealaíon nó ceardaíochta agus déantúsaíocht ar scála 
beag. Tá treoir agus eolas le fáil in Foirgnimh Thraidisiúnta d’Fheirmeacha na hÉireann (2005) arna 
fhoilsiú ag an gComhairle Oidhreachta agus Teagasc, agus Reusing Farm Buildings: A Kildare Perspective 
(2006) arna fhoilsiú ag Comhairle Contae Chill Dara.
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BH 27 Struchtúir Dhúchasacha a Choinneáil i gCeantair Thuaithe
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle nuair a bhíonn moltaí d’athshlánú íogair d’fhoirgnimh 
dhúchasacha as úsáid amuigh faoin tuath á mbreithniú ní bheidh orthu riachtanas tithíochta 
tuaithe a bhunú ar an gcoinníoll go bhfeabhsaítear a gcarachtar dúchasach agus go ndeisítear a 
gcreatlach ag baint úsáide as teicnící cuí. agus ábhair. Nuair a scartar an struchtúr ábhair agus go 
gcuirfear ina áit é beidh gá le tithíocht tuaithe.

BH 28 Scartáil na Struchtúr Dúchais 
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle a chinntiú nuair a lorgaítear cead chun struchtúr a mheastar 
a bhfuil tábhacht dhúchasach a leagan, ar fhorais lochtanna nó teipe struchtúracha, nó nach bhfuil 
sé réasúnta in ann é a dhéanamh slán ó thaobh struchtúir de, go ndéanfaidh an forbróir. tuairisc 
a chur isteach ó ghairmí ag a bhfuil an saineolas caomhnaithe cuí agus tuiscint ar fhoirgnimh 
dhúchasacha a léiríonn cúiseanna suntasacha leis an scartáil. Ní mór a thaispeáint go sásúil go 
bhfuil gach iarracht déanta leanúint leis an úsáid reatha nó úsáid nua oiriúnach a aimsiú don 
struchtúr/na struchtúir.

BH 29 Eisínteachtaí agus Athruithe 
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle a chinntiú sa chás go bhfuil sé beartaithe síneadh a chur le 
teach/foirgneamh dúchasach, go mbeadh an dearadh, an scála, an lorg agus na hábhair báúil leis 
an bhfoirgneamh atá ann agus lena shuíomh. Ba chóir go síntí:
• go ginearálta, a bheith suite ar chúl agus gan foirm nó leagan amach an fhoirgnimh reatha a 

cheilt.
• ba chóir baint mhór de bhallaí a sheachaint. 
• ba cheart líon na n-oscailtí nua a íoslaghdú trí nasc a dhéanamh idir an foirgneamh agus an 

síneadh atá ann cheana féin agus go hidéalach úsáid a bhaint as oscailtí atá ann cheana féin; 
agus,

• Nuair is féidir, is féidir foirgnimh amuigh atá tadhlach le teaghais a ionchorprú go rathúil 
uaireanta.

11.15 Dearadh Cathartha agus Fearann Poiblí
I gCathair Phort Láirge ó 2000 ar aghaidh, spreag polasaithe agus cuspóirí Phleananna Forbartha Chathair 
Phort Láirge feabhsú an fhearainn phoiblí agus athnuachan an chroíláir stairiúil agus úsáid á baint as an 
oidhreacht thógtha agus a shuíomh. Ghlac Oifig Ailtirí na Cathrach le sraith láidir prionsabal dearaidh a 
thugann eolas do gach obair san fhearann poiblí. Chinntigh na treoirphrionsabail chun spásanna gan clutter 
a chruthú chun gluaiseacht coisithe a spreagadh agus a chur in ord tosaíochta agus úsáid a bhaint as carball 
scoilte teoranta d’ábhair ardchaighdeáin, comhsheasmhacht thar roinnt scéimeanna laistigh de lár na 
cathrach. 
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BH 32 Cleachtais is Fearr
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle sárchleachtas a léiriú maidir le Struchtúir Chosanta, 
Séadchomharthaí Taifeadta agus gnéithe eile d’oidhreacht ailtireachta agus seandálaíochta 
atá faoi úinéireacht agus faoi chúram na Comhairle agus a chinntiú go n-úsáidtear ábhair agus 
modheolaíochtaí cuí le haghaidh na n-oibreacha deisiúcháin

BH 33 Ár Stoc Foirgníochta a Athúsáid
Le linn shaolré an Phlean Forbartha déanfaimid iniúchadh ar gach Struchtúr Cosanta atá inár 
n-úinéireacht d’fhonn úsáidí a aimsiú atá ag teacht le carachtar an Struchtúir Chosanta aonair.

BH 34 Feasacht an Phobail a Chur Chun Cinn
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle feasacht an phobail a chur chun cinn ar luach ár 
n-oidhreachta tógtha stairiúla agus ár seandálaíochta agus ar an gcúnamh dearfach a chuireann 
Struchtúir Chosanta, Struchtúir Stairiúla agus Seandálaíochta leis an timpeallacht thógtha, le hómós 
áite, sainiúlacht agus barántúlacht an phobail. cheantar agus an acmhainn turasóireachta go Port 
Láirge agus bearta sonracha a fhorbairt chun feasacht dá leithéid a bhaint amach.

BH 35 Treoracha
Leanfaimid orainn ag foilsiú na sraithe de threoracha ailtireachta/seandálaíochta ar nós na 
dTreoirlínte um Phort Láirge Stairiúil - An Cósta, Port Láirge Ailtireachta agus Oidhreachta 
Oidhreachta ar líne (nó trí aip).

Cuspóirí Beartais Oidhreachta Tógtha

BH 30 Gnéithe Stairiúla sa Réimse Poiblí
Is é polasaí na Comhairle é:
• Ardchaighdeán taitneamhachta agus dearadh cathartha a chur chun cinn agus meas a léiriú ar 

spásanna oscailte, spásanna uirbeacha, suímh, radharcanna troscán sráide agus sráid-dreach 
laistigh de chroíláir stairiúla. Breathnóidh an Chomhairle ar an timpeallacht ghlactha le linn 
comharthaí a chur suas, marcanna bóthair a dhéanamh, bearta rialaithe tráchta a sholáthar, 
lánaí rothair, spásanna páirceála, plandú agus oibreacha rochtana ar bhóithre agus ar chosáin, 
agus cinnteoidh sí go bhfuil gach oibreacha den sórt sin íogair do charachtar sainiúil an 
cheantair. agus sráid-dreach.

• Coinneáil míreanna stairiúla de throscán sráide nuair a chuireann siad seo le carachtar an 
cheantair, lena n-áirítear míreanna a bhfuil suntas dúchasach nó áitiúil ag baint leo..

• A chinntiú go gcoimeádtar troscán sráide agus comharthaíocht chomh híseal agus is féidir, 
go bhfuil dearadh agus ábhar ardchaighdeáin acu agus go mbaintear aon troscán sráide as 
feidhm.

BH 31 Struchtúir Suntasacha sa Réimse Poiblí
Cosnóimid agus caomhnóimid sláine agus feabhsóimid gnéithe den oidhreacht thógtha ar nós 
áitheanna aoil, céanna, mullaird, droichid agus a suíomhanna.

11.16 Struchtúir ar leis an gComhairle iad
Áirítear le stoc réadmhaoine stairiúil Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge roinnt foirgneamh a 
bhfuil tábhacht Náisiúnta ag baint leo ach folaíonn sé freisin foirgnimh iarnróid, droichid, leabharlanna, 
gailearaithe ealaíne agus foirgnimh chathartha mar Halla na Cathrach agus Halla an Bhaile Dhún Garbhán.
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11.17 Seandálaíocht
Tá oidhreacht seandálaíochta Phort Láirge uathúil agus ina hacmhainn speisialta, atá mar ghné shainiúil 
den tírdhreach agus den fhéiniúlacht áitiúil. Tá an oidhreacht seandálaíochta comhdhéanta de struchtúir, 
tógálacha, grúpaí foirgneamh, láithreáin fhorbartha, gach séadchomhartha taifeadta chomh maith lena 
gcomhthéacsanna, agus réada inaistrithe, suite ar thalamh agus faoi uisce.

Forálann Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta 1930 - 2014 do chosaint na hoidhreachta 
seandálaíochta. Soláthraíonn na prionsabail atá leagtha amach sa Chreat agus sna Prionsabail chun an 
Oidhreacht Seandálaíochta a Chosaint an creat beartais náisiúnta maidir le hoidhreacht seandálaíochta Is 
treoir le haghaidh tuisceana í Seandálaíocht sa Phróiseas Pleanála, OPR agus an Roinn Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta (2021). na saincheisteanna a thiocfaidh chun cinn sa phróiseas pleanála nuair 
a mholtar forbairt a d’fhéadfadh cur isteach ar ár n-oidhreacht seandálaíochta. Tá cosaint dhlíthiúil ag 
láithreáin agus séadchomharthaí seandálaíochta trí iad a áireamh i dTaifead reachtúil na Séadchomharthaí 
agus na nÁiteanna, a bunaíodh faoi Alt 12 d’Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta (Leasú) 1994. Is féidir 
le léarscáileanna Taifead na Séadchomharthaí agus Áiteanna (RMP) agus sonraí na séadchomharthaí. a 
fheiceáil freisin mar shraith ar an Breathnóir Timpeallachta Stairiúil.2

Is dócha go mbeidh sil-leagain seandálaíochta faoi dhromchla a bhaineann lena lonnaíocht luath i mBailte 
Stairiúla, nó ionchorprú gnéithe luatha i struchtúir a mheastar a bheith ina struchtúir níos déanaí/nua-
aimseartha, sainaitheanta agus cuimsithe sa RMP. Aithníonn léarscáileanna an RMP na Bailte Stairiúla seo 
agus tá siad tar éis 'Crios Acmhainne Seandálaíochta' (ZAP) a dhílíneáil timpeall gach baile inar dócha go 
mbeidh gnéithe/struchtúir seandálaíochta / sil-leagain fo-dhromchla i láthair. Áirítear raiceanna stairiúla 
san Amharcóir Raic Stairiúil.3

2  https://maps.archaeology.ie/HistoricEnvironment/

3  https://dahg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=89e50518e5f4437abfa6284ff39fd640

https://maps.archaeology.ie/HistoricEnvironment/
https://dahg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=89e50518e5f4437abfa6284ff39fd640
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AH 01 Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta
Tá sé mar bheartas ag an gComhairle gach gné den oidhreacht seandálaíochta a chosaint agus a 
fheabhsú ar bhealach cuí lena n-áirítear na catagóirí seo a leanas: 
a) Láithreáin agus séadchomharthaí atá san áireamh sa Taifead Láithreáin agus Séadchomharthaí 

arna chothabháil ag an Roinn atá freagrach as oidhreacht seandálaíochta na hÉireann a 
chosaint. 

b) Séadchomharthaí agus áiteanna atá ar áireamh i dTaifead na Séadchomharthaí agus na 
nÁiteanna (RMP) arna bhunú faoi Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta. 

c) Séadchomharthaí stairiúla agus limistéir seandálaíochta atá ar áireamh i gClár na 
Séadchomharthaí Stairiúla arna mbunú faoi Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta. 

d) Séadchomharthaí Náisiúnta atá faoi réir Orduithe Caomhnaithe faoi Achtanna na 
Séadchomharthaí Náisiúnta agus na Séadchomharthaí Náisiúnta atá in úinéireacht nó faoi 
chaomhnóireacht an Aire atá freagrach as oidhreacht seandálaíochta nó an Údaráis Áitiúil. 

e) Rudaí seandálaíochta de réir bhrí Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta. 
f) Raic a chosnaítear faoi Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta nó a áirítear ar shlí eile 

ar an bhFardal Longbhriste arna chothabháil ag an tSeirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta, 
seandálaíocht faoi uisce, suíomhanna abhann, cósta nó locha. 

g) Gnéithe seandálaíochta nár aithníodh go fóill ach a bhféadfadh tionchar a bheith ag forbairt 
orthu.

Agus nuair is féidir, is iomchuí agus infheidhme rochtain (lena n-áirítear rochtain do dhaoine faoi 
mhíchumas) agus comharthaíocht agus ábhar léirmhínithe ar shuímh agus séadchomharthaí den 
sórt sin a chur chun cinn agus foirmeacha iomchuí rochtana fíorúla a sholáthar i gcás nach féidir 
rochtain fhisiciúil a fháil.

AH 02 Forbairt a Bhainistiú 
Cuirfimid, de réir mar is cuí, le caomhnú agus feabhsú báúil na hoidhreachta seandálaíochta, go 
háirithe trí fhorálacha ábhartha an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) agus Acht na 
Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930 (arna leasú) a chur i bhfeidhm.
Cinnteoimid go ndéanfar tochailt seandálaíochta de réir an dea-chleachtais arna leagan amach ag 
Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Ard-
Mhúsaem na hÉireann agus Institiúid Seandálaithe na hÉireann.
Rachaimid i gcomhairle le Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta de réir mar is cuí maidir le 
forbairtí beartaithe, lena n-áirítear iad siúd atá tadhlach le láithreáin seandálaíochta.

AH 03 Ábhar Seandálaíochta a Chaomhnú
Déanfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, ar mhodh cuí, an oidhreacht seandálaíochta 
a chaomhnú trí • chaomhnú in situ nó trí thaifead. Maidir leis seo tabharfar tosaíocht do chaomhnú 
in-situ aon séadchomhartha/suíomh/áit seandálaíochta mar an chéad rogha a bhreithneofar. 
Murar féidir caomhnú in-situ a bhaint amach, nó murar féidir í a bhaint amach ach go páirteach, 
beidh gá le caomhnú • fothaifead ar ghnéithe den oidhreacht seandálaíochta - beidh gá le tochailt 
seandálaíochta iomlán agus taifeadadh an tséadchomhartha/suímh, de réir chuig an gcleachtas 
gairmiúil is fearr. I gcás inar gá tochailt a dhéanamh, áireofar leis sin freisin ullmhú tuarascálacha 
iomchuí, anailísí iar-thochailte agus foilseacháin. Beidh na costais a bhaineann le tionchair 
seandálaíochta a mheasúnú agus a mhaolú mar chuid de chostais forbartha arna n-íoc ag an 
bhforbróir.
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AH 04 Breithnithe Tionchair Seandálaíochta
Is é polasaí na Comhairle é: 
• A chinntiú go ndearfar agus go lonnófar forbairt i gcóngaracht láithreáin is díol spéise 

seandálaíochta go báúil agus nach ndéanfaidh sé dochar do charachtar an láithreáin 
seandálaíochta ná dá shuíomh mar gheall ar a shuíomh, a scála, a mhéid nó a mhionsonraí.

• Agus forbairt á mbreithniú i gcóngar na láithreán seandálaíochta go léir lena n-áirítear iarsmaí 
de bhallaí na cathrach agus an bhaile, éileoidh an t-údarás pleanála go n-ullmhófar measúnú 
seandálaíochta a mhionsonróidh an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag aon fhorbairt ar 
struchtúir sheasta, struchtúir faoi thalamh agus sil-leagain. Áireofar sa tuarascáil freisin 
measúnú tionchair amhairc lena chinntiú go ndéanfar breithniú leordhóthanach ar aon 
tionchar amhairc féideartha a d’fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt a bheartaítear ar aon 
iarsmaí atá ina seasamh.

• Ceanglófar ar fhorbairtí molta leagan amach reatha na sráide a choinneáil, lena n-áirítear lánaí, 
línte foirgnimh stairiúla agus leithid ceapacha traidisiúnta nuair a thagann siad seo ó bhunús 
meánaoiseach nó níos luaithe. 

• Agus forbairt á mbreithniú cóngarach do shéadchomharthaí seandálaíochta/stairiúla atá ina 
seasamh, iarracht a dhéanamh limistéar maolánach sásúil a bhaint amach idir an fhorbairt 
agus an séadchomhartha d’fhonn caomhnú agus feabhsú na taitneamhachta a bhaineann le 
láithreacht séadchomharthaí seasamh laistigh den phatrún uirbeach stairiúil a chinntiú. 

• Maidir le gach forbairt, a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar thimpeallachtaí abhann, 
idirthaoideach agus fothaoide, ní mór measúnú seandálaíochta a bheith de dhíth sula 
dtabharfar faoi oibreacha. I dteannta le cead pleanála, féadfaidh oibreacha forbartha ag 
Séadchomharthaí Náisiúnta a bhfuil an tAire nó an t-údarás áitiúil ina n-úinéir orthu, ina 
gcaomhnóirí nó a bhfuil ordú caomhnaithe i bhfeidhm ina leith, a éileamh freisin Cead ón Aire 
faoi Alt 14 d’Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta 1930. (arna leasú) agus cinnfidh an t-údarás 
ábhartha (An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta) é seo ar iarratas.

11.18 Ballaí Cathrach Meánaoise agus Triantán Lochlannach
Is í Port Láirge an chathair is sine in Éirinn agus tá oidhreacht shaibhir agus shuntasach seandálaíochta 
aici a sholáthraíonn fuinneog uathúil isteach san am atá thart, ag cur fianaise ar lonnaíochtaí níos luaithe 
i láthair agus a thugann tuiscint ar conas a d’fhorbair an Chathair agus mar a d’fhorbair sochaithe agus 
cultúir. Is acmhainn neamh-inathnuaite í seandálaíocht na Cathrach a sholáthraíonn acmhainn chultúrtha, 
oideachais, turasóireachta agus atá ag éirí níos inrochtana agus a bhfuil luach uirthi. Tá an bailiúchán is 
mó de chosaintí uirbeacha meánaoiseacha in Éirinn ag Port Láirge le sé thúr slána, agus os cionn 700m 
méadar de bhalla.
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AH 05 Ballaí agus Túir Chathair Phort Láirge
Cosnóimid sainghné agus suíomh Ballaí agus Túir na Cathrach trí dhearadh, suíomh agus leagan 
amach na forbartha nua ina ngarchomharsanacht a rialú agus trí rialú a dhéanamh ar athruithe 
in úsáid tailte, trí sráid-dreacha agus gnéithe suímh a chosaint. nuair is cuí agus trí radhairc 
thábhachtacha chuig agus ó na ballaí agus na túir a chosaint ar bhac agus/nó ar chur isteach 
míchuí ó fhoirgnimh nua, struchtúir, gléasra agus trealamh, comharthaí agus gairis eile; agus nuair 
a thagann deiseanna chun cinn radhairc bhreise a chruthú ar na ballaí agus na túir. Leanfaimid ar 
aghaidh ag cosaint agus ag cur Ballaí na Cathrach chun cinn trí Phlean Ballaí na Cathrach (2014) 
a thabhairt cothrom le dáta agus trí Phlean Léirmhínithe a chur i bhfeidhm do Bhallaí agus Túir 
Chathair na Meánaoise Phort Láirge.
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11.19 Suíomh Lochlannach Choill na Coille
Ceann de na fionnachtana seandálaíochta is suntasaí a rinneadh in Éirinn riamh is ea suíomh Lochlannach 
a thángthas air i mBaile na Coille ar feadh na Siúire in 2003. Cé nach ndearnadh ach 5% den láithreán a 
thochailt, chuir Baile na Coille faisnéis agus déantúsáin a thug léargais nua dúinn ar an gcéim is luaithe 
de lonnaíocht Lochlannach in Éirinn. I mBealtaine 2005 d’fhógair an tAire Comhshaoil, Oidhreachta 
agus Rialtais Áitiúil gur Séadchomhartha Náisiúnta é an láithreán. In 2019 choimisiúnaigh Comhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge Plean Bainistíochta Caomhnaithe don láithreán. Ullmhaíodh an plean 
faoi threoir Choiste Stiúrtha a bhfuil saineolas aige ar sheandálaíocht, caomhnú agus tírdhreach agus 
tá na gníomhaireachtaí go léir atá bainteach leis tiomanta do sheachadadh an phlean chun oidhreacht 
Lochlannach atá suntasach go hidirnáisiúnta a chaomhnú agus a chur chun cinn. Is í fís an phlean ná 
Suíomh Lochlannach Bhaile na Coille a fhorbairt mar shuíomh inrochtana, tarraingteach agus gníomhach 
a dhéanann taighde ar bhearnaí eolais ar shaol na Lochlannach a thugann deis do sheandálaíocht 
thrialach agus oiliúint in anailís agus caomhnú déantán. Tugann suíomh an tsuímh ar Ghlasbhealach Phort 
Láirge deis iontach do thurasóireacht oidhreachta Phort Láirge agus comhlánaíonn sé Scéal Chomhartha 
Oidhreachta Lochlannach F~ilte Éireann do Phort Láirge agus don Oirdheisceart.

Cuspóirí Beartais Oidhreachta Seandálaíochta

AH 06 Suíomh Lochlannach Choill na Coille
Déanfaimid gníomhaíochtaí Phlean Bainistíochta Caomhnaithe Shuíomh Lochlannach Bhaile 
na Coille 2020 a sheachadadh, i gcomhar le Coiste Stiúrtha Bhaile na Coille agus na Páirtithe 
Leasmhara ábhartha go léir.

AH 07 Ár Sócmhainní Seandálaíochta a Úsáid agus a Chur Chun Cinn
Is beartas de chuid na Comhairle é: 
• Úsáid a bhaint as seandálaíocht Phort Láirge amhail Ballaí agus Túir na Cathrach mar 

acmhainn oideachais agus turasóireachta agus chun foilsiú agus scaipeadh ábhar léirmhínithe 
ar an bpobal i gcoitinne a éascú, agus chun rochtain phoiblí ar na ballaí agus na túir agus 
suíomhanna spéisiúla eile a éascú.

• Ionchorprú nó tagairt d’fhionnachtana suntasacha seandálaíochta a chur chun cinn i bhforbairt, 
nuair is cuí, trí leagan amach, taispeántais, comharthaíocht, plaiceanna, painéil eolais nó úsáid 
logainmneacha stairiúla.

11.20 Reiligí Stairiúla/ Reiligí 
Tá baint ag go leor grúpaí pobail le cothabháil a reilig stairiúil áitiúil. Áirítear i reiligí stairiúla gach reilig 
agus reilig a úsáideadh roimh an 20ú haois. Déantar idirdhealú idir na téarmaí “reiligí” agus “reiligí” nuair 
is limistéir talún a úsáidtear le haghaidh adhlacthaí iad reiligí agus is reiligí a bhaineann le heaglaisí iad. Tá 
143 reilig stairiúil suite sa Chathair agus sa Chontae. Reiligí agus reiligí ó réamh-1700 AD. tugtar cosaint 
reachtúil dóibh faoi Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta 1930-2014.
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Cuspóirí Beartais Oidhreachta Seandálaíochta

AH 08 Reiligí Stairiúla
Cuirfimid dea-chleachtas i bhfeidhm maidir le cúram agus bainistiú reiligí stairiúla mar atá 
sonraithe in “Care Conservation and Recording of Historic Reiligí i gContae Phort Láirge” arna 
fhoilsiú ag Comhairle Contae Phort Láirge in 2009 agus “Áiteanna Adhartha – Sraith Chomhairle 
Oidhreachta na Roinne Tithíochta, Áitiúil. Rialtas.
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11.21 Seandálaíocht Phobail 
Tá pobail áitiúla bródúil as a n-oidhreacht áitiúil agus tá siad suite go maith le tacaíocht agus 
comhpháirtíochtaí chun cúram, caomhnú agus rannpháirtíocht leis an oidhreacht sin a chur chun cinn. Bhí 
sé de bhuntáiste ag Port Láirge baint a bheith aige leis an Scéim Glac Séadchomhartha ag láithreáin mar 
Cnoc na Gallows, Dún Garbhán, Cnoc an Chruinn, Lios Mór agus Séipéal Meánaoise Chnoc Buí.

Ceann Chréadáin 

Is é Ceann an Chréadain ar an taobh thiar de Chuan Phort Láirge agus 4km lastuaidh den Dún Mór 
an chéad Suíomh Luath Mhéisiliteach a aithníodh in Inbhear Phort Láirge agus i gContae Phort Láirge. 
Rinneadh líon imscrúduithe seandálaíochta ar shuíomh Cheann an Chréadain agus ar an tírdhreach a 
chuimsíonn sé, ag nochtadh láithreáin réamhstairiúla a léirigh gníomhaíocht feadh an chósta agus níos 
faide isteach faoin tír. D’ullmhaigh Grúpa Stiúrtha Inbhear an Chreadáin-Port Láirge Plean Bainistíochta 
Caomhantais don láithreán in 2020.

Cuspóir Beartais Seandálaíochta Pobail

AH 09 Seandálaíocht Phobail 
Tá pobail áitiúla bródúil as a n-oidhreacht áitiúil agus tá siad suite go maith le tacaíocht agus 
comhpháirtíochtaí chun cúram, caomhnú agus rannpháirtíocht leis an oidhreacht sin a chur chun 
cinn. Bhí sé de bhuntáiste ag Port Láirge baint a bheith aige leis an Scéim Glac Séadchomhartha ag 
láithreáin mar Cnoc na Gallows, Dún Garbhán, Cnoc an Chruinn, Lios Mór agus Séipéal Meánaoise 
Chnoc Buí.

Cuspóir Beartais Cheann an Chreadáin

AH 10 Ceann Chréadáin
Tacóimid le seachadadh na ngníomhartha i bPlean Bainistíochta Caomhnaithe Cheann an 
Chreadáin ag an Grúpa Stiúrtha Inbhear Creadan-Port Láirge.
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11.22 Seandálaíocht Faoi Uisce
D’fhéadfadh suíomhanna seandálaíochta, séadchomharthaí agus réada atá go hiomlán dofheicthe ón 
dromchla a bheith i dtimpeallachtaí faoi uisce. Ní hamháin go bhfuil an poitéinseal do sheandálaíocht 
faoi uisce i bPort Láirge feadh chóstaí agus bhruacha Aibhneacha móra ar nós na Siúire agus na hAbhann 
Duibhe ach timpeallachtaí fionnuisce agus mara eile ar feadh céanna i gceantair uirbeacha agus thuaithe, 
pointí ródú stairiúla thar aibhneacha agus sruthanna, inbhir, agus tuilemhánna. Tugann The Historic 
Wreck Viewer4 (www.archaeology.ie) faoi deara fionnachtana ar nós na cúig raic adhmaid a nochtar ag 
lag trá ag Trá Mhór mar longa briste ón 16ú agus 17ú haois i gCuan Phort Láirge. Thángthas freisin ar 
nithe ar nós adhmaid loinge ó thochailtí laistigh den chathair, déantúsáin mar ancairí agus gunnaí móra. 
Le hoidhreacht faoi uisce is féidir í a nochtadh agus/nó tionchar a imirt uirthi ag oibreacha feabhsúcháin 
feadh aon uiscebhealaí, forbairtí cuain, forbairtí muiríne, dreidireacht chuain agus dumpáil farraige, 
fairsingithe cois uisce, míntíriú agus tochailtí. Ní mór ár n-oidhreacht chultúrtha faoi uisce a admháil agus 
a chosaint.

Cuspóir Beartais Seandálaíochta Faoi Uisce

AH 11 Seandálaíocht Faoi Uisce
Chun sláine na láithreán agus na séadchomharthaí seandálaíochta faoi uisce atá ann cheana agus 
a d’fhéadfadh a bheith ina dtimpeallacht a chaomhnú agus chun a chinntiú nach mbíonn tionchar 
fisiceach ag forbairt i gcóngaracht láithreáin is díol spéise seandálaíochta ar an gcarachtar, tá 
riachtanas ann tabhairt faoi Mheasúnú Tionchair Seandálaíochta Faoi Uisce. (UAIA).
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