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Mír 1 Réamhrá
1.1

Réamhrá

Próiseas nádúrtha atá i dtuile ar féidir léi tarlú ag aon tráth i réimse fairsing
láithreacha. Is dócha gur mó an cur amach atá ar thuile ón bhfarraige agus ó
aibhneacha, ach féadfaidh báisteach fhada, throm agus áitiúil bheith mar chúis le
tuile séarach, sreabhadh de dhroim talún agus tuile screamhuisce. Imríonn tuile
tionchar suntasach ar ghníomhaíochtaí daonna. Féadfaidh sí bagairt a
dhéanamh do shaol daoine agus dá maoin agus, anuas ar dhíobháil
gheilleagrach agus shóisialta, féadfaidh iarmhairtí tromchúiseacha comhshaoil
baint le tuilte.

Is ionann riosca i leith tuilte agus an díobháil a bhféadfaí súil a bheith leis go
ndéanfar mar thoradh ar thuile ag láthair ar leith. Meascán atá ann den
dealraitheacht nó den dóchúlacht, go dtitfidh tuile amach, agus méid na tuile
agus an tionchar nó an díobháil a mbeadh an tuile ina cúis leo. Ní hionann riosca
i leith tuilte agus guais tuilte. Ní dhéanann guais tuilte cur síos ach ar ghnéithe na
tuile a imríonn tionchar díobhálach ar dhaoine, maoin nó an comhshaol, ar nós
dhoimhneacht an uisce, luas an tsreabhaidh, ráta an tosaithe, fad, cáilíocht an
uisce1.

Riosca i leith tuilte=Dóchúlacht tuile x Iarmhairtí tuile

Is gá, ar an ábhar sin, riosca i leith tuilte amach anseo a bhainistiú agus a
íoslaghdú. Tá príomhról le comhlíonadh ag bainistíocht úsáide talún agus
pleanáil spáis i dtaobh bainistíocht riosca i leith tuilte, go háirithe lena chinntiú go
ndéanann forbairt amach anseo méaduithe ar riosca i leith tuilte a sheachaint nó
a íoslaghdú.
1

An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus Oifig na nOibreacha Poiblí (2009),
An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i leith Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála, lch
58.
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Tá de chuspóir ag bainistíocht riosca i leith tuilte chun an leibhéal de riosca i leith
tuilte i dtaobh daoine, gnólachtaí, bonneagair agus an chomhshaoil a íoslaghdú
trí rioscaí reatha agus féideartha tuilte amach anseo a shainaithint agus a
bhainistiú. Déanfar bainistíocht riosca i leith tuilte a chuimsiú isteach sna próisis
déanta cinntí le haghaidh forbartha amach anseo sa chontae ar bhealach
comhtháite, réamhghníomhach agus trédhearcach agus ar aon dul le deachleachtas atá ag teacht chun cinn.

1.2

Comhthéacs Reachtaíochta agus Beartais

Tá bainistíocht riosca i leith tuilte suite i gcreat de reachtaíocht agus treoir
Eorpach agus náisiúnta atá ag teacht chun cinn.

1.2.1 An Treoir maidir le Tuilte on AE 2007/60/CE
Tháinig an Treoir ar mheasúnú agus ar bhainistiú rioscaí tuilte i bhfeidhm an 26
Samhain 2007. Tá sé de chuspóir aici na rioscaí a laghdú agus a bhainistiú a
chruthaíonn tuilte do shláinte daoine, an comhshaol, oidhreacht chultúrtha agus
gníomhaíocht gheilleagrach.
Ceanglaíonn an Treoir ar na Ballstáit chun an méid a leanas a dhéanamh:


Tabhairt faoi Réamh-Mheasúnacht Riosca i leith Tuilte ar a n-abhantracha
agus a gcriosanna cósta gaolmhara, chun limistéir a shainaithint ina bhfuil
riosca suntasach i leith tuilte faoi Nollaig 2011.



Léarscáileanna guais tuilte agus léarscáileanna riosca i leith tuilte a
ullmhú do na limistéir a shainaithnítear faoi Nollaig 2013, agus



Pleananna bainistíochta riosca i leith tuilte a ullmhú do na criosanna seo
faoi Nollaig 2015. Tá bearta le cur san áireamh sna pleananna seo chun
an dóchúlacht i leith tuilte a laghdú agus na hiarmhairtí féideartha a
bhaineann leo.
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Ceanglaítear sa Treoir go dtugtar faoin méid thuas i gcomhordú leis an gCreatTreoir Uisce trí phleananna bainistíochta riosca i leith tuilte agus pleananna
bainistíochta abhantraí a chomhordú.
1.2.2 Beartas Náisiúnta Bainistíochta Riosca i leith Tuilte
Clár an BMRTD
Forbraíodh an Clár Bainistíochta agus Measúnaithe Riosca i leith Tuilte
Abhantraí (an BMRTD) chun ceanglais na Treorach maidir le Tuilte a
chomhlíonadh. Áirítear le clár an BMRTD na príomhchéimeanna a leanas:

•

Céim 1 Réamh-Mheasúnacht Riosca i leith Tuilte

2011

•

Céim 2 Léarscáiliú Riosca i leith Tuilte agus Guais Tuilte

2013

•

Céim 3 Pleananna Bainistíochta Riosca i leith Tuilte

2015

Tá an clár á chur i bhfeidhm trí staidéar an BMRTD. Roinneadh an tír ina sé
cheantar abhantraí agus táthar ag tabhairt faoi staidéar BMRTD le haghaidh
gach ceantair.

Shainaithin Céim 1, a bhí ina chleachtadh náisiúnta scagtha, limistéir ina
bhféadfadh riosca suntasach a bheith i gceist maidir le tuile. Ba é cuspóir Chéim
1 chun pobail (cathracha, bailte, sráidbhailte agus bailte fearainn), áiseanna agus
láithreáin (mar shampla, limistéir atá sainithe i dtaobh an chomhshaoil de), a
shainaithint timpeall na tíre, áit a bhféadfadh an riosca i leith tuile a bheith
suntasach. Sainaithníodh na limistéir seo mar Limistéir le haghaidh Breis
Measúnú (LBM) a bheidh faoi réir measúnú níos mionsonraithe chun méid agus
fairsinge an riosca i leith tuilte a dheimhniú.

Sainaithníodh sa RMRT 10 LBM i gContae Loch Garman:
•

Baile Loch Garman

•

Baile Ros Mhic Thriúin

•

Na Slabaí Thuaidh

•

Na Slabaí Theas
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•

An Chill Mhór

•

An Abhainn Dubh

•

Guaire

•

Baile na Cúirte

•

Bun Clóidí

•

Fairfield/Gort na Silíní, Inis Córthaidh

Staidéar an BMRTD Thoir Theas
Tá Contae Loch Garman lonnaithe i gCeantar Abhantraí an Oirdheiscirt.
Cuireadh tús le staidéar an BMRTD Thoir Theas, a bhfuil an OPW agus RPS
Consultants i gcomhar leis na comhúdaráis áitiúla ag tabhairt faoi, in Iúil 2011.
Cuireadh tús le hobair mhionsonraithe shuirbhé ar an LBM thuas ag féachaint do
léarscáileanna riosca i leith tuilte agus guais tuilte a fhorbairt do na limistéir seo
faoi Nollaig 2013.

1.2.3 Treoirlínte Alt 28 – An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i leith
Tuilte d’Údaráis Phleanála
D’eisigh an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil An Córas
Pleanála agus Bainistíochta Riosca i leith Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála
(an DEHLG agus an OPW, 2009) faoi Alt 28 den Acht um Pleanáil agus Forbairt,
2000 (arna leasú). Ceanglaítear ar údaráis phleanála agus an Bord Pleanála aird
a thabhairt ar na treoirlínte nuair a thugann siad faoina bhfeidhmeanna faoi na
hAchtanna Pleanála.

Leagtar amach sna treoirlínte beartas an rialtais ar fhorbairt agus bainistíocht
riosca i leith tuilte. Is é cuspóir foriomlán na dtreoirlínte forbairt inbhuanaithe a
sholáthar a íoslaghdaíonn an riosca i leith tuile i measc daoine agus maoine trí
fhorbairt neamhchuí a sheachaint i gceantair atá i mbaol tuile. Ceanglaítear anois
ar údaráis phleanála bainistíocht riosca i leith tuilte a chuimsiú mar
phríomhbhreithniúchán nuair a bhíonn pleananna forbartha á n-ullmhú,
pleananna ceantair áitiúil agus nuair a bhíonn iarratais pleanála á measúnú.
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Is iad croíchuspóirí na dtreoirlínte chun an méid a leanas a dhéanamh:


Forbairt neamhchuí a sheachaint i limistéir atá i mbaol tuile.



Forbairtí nua a sheachaint a mhéadaíonn riosca i leith tuilte in áiteanna
eile, lena n-áirítear é sin a d’fhéadfadh eascairt ó rith chun srutha uisce.



Bainistíocht éifeachtach a chinntiú ar rioscaí iarmharacha le haghaidh
forbairtí a cheadaítear i dtuilemhánna.



Cosc neamhriachtanach a sheachaint ar bhorradh náisiúnta, réigiúnach
nó geilleagrach agus sóisialta áitiúil.



An tuiscint ar riosca i leith tuilte a fheabhsú i measc páirtithe leasmhara
ábhartha.



A chinntiú go gcomhlíontar ceanglais dhlí an AE agus an dlí náisiúnta
maidir leis an timpeallacht nádúrtha agus caomhnú an dúlra ag gach céim
den bhainistíocht riosca i leith tuilte.

Tugtar cuntas sna treoirlínte ar thrí phríomhphrionsabal a bhféadfadh údaráis
réigiúnacha, údaráis áitiúla, forbróirí agus a ngníomhairí glacadh leo nuair a
dhéantar breithniú ar riosca i leith tuilte. Is iad seo:


An riosca a sheachaint, sa chás gur féidir.



Úsáidí nach bhfuil chomh leochaileach céanna a ionadú, sa chás nach
féidir seachaint a dhéanamh.



An riosca a mhaolú agus a bhainistiú, sa chás nach féidir seachaint agus
ionadú a dhéanamh.

1.2.4 Beartas Réigiúnach Bainistíochta Riosca i leith Tuilte
Ceanglaítear sna Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí don Réigiún Thoir Theas 20102022 (na TPRTTanna) ar a gcomhúdaráis áitiúla chun na saincheisteanna a
tugadh chun airde sa Mheasúnacht Riosca Réigiúnaigh i leith Tuilte (MRRT)
faoinar tugadh i rith ullmhú na TPRTTanna a chur san áireamh. Ceanglaítear sna
TPRTTanna ar na húdaráis áitiúla, chomh maith, chun tabhairt faoi Mheasúnacht
Straitéis Riosca i leith Tuilte (MSRT) ar phleananna amach anseo ar aon dul le
5

treoir an Rialtais ar an gcóras pleanála agus bainistíocht riosca i leith tuilte.
Luaitear gur cheart do na húdaráis áitiúla a chinntiú go gcloíonn siad leis na
prionsabail a bhaineann le rioscaí a sheachaint sa chás gur féidir nuair a bhíonn
pleananna amach anseo á n-ullmhú.

Rinneadh scrúdú san MSRT ar mhór-riosca i leith tuilte i ngeall ar thuile abhann
agus níor áiríodh leis measúnacht ar theagmhais screamhuisce nó tuile draenála
saorga. Pléitear Abhann na Sláine sa bhreithmheas, agus aithnítear go raibh
Baile Inis Córthaidh, a forbraíodh feadh na Sláine, thíos le fíor-dhrochthuile le
himeacht na mblianta. Tá tograí bainistíochta riosca i leith tuilte don bhaile á
gcur i dtoll a chéile. Treoróidh an fhaisnéis atá ar fáil ar mhéid na tuilemhá agus
na príomhbhearta a theastaíonn forbairt sa bhaile amach anseo, a chinntíonn go
bhfuil forbairt amach anseo inbhuanaithe.

Tugtar le fios san MSRT go bhfuil imeallbhord Chontae Loch Garman thíos le
creimeadh agus le sil-leagan agus le roinnt tuile trí ghnáthphróisis chósta.
Tugtar an rabhadh, áfach, go mbeidh an t-imeallbhord i mbaol amach anseo mar
gheall ar ghníomhaíocht mhéadaithe stoirme agus ardú leibhéal na farraige. Tá
stráicí fada den imeallbhord íseal agus beidh siad tugtha do thuile san
fhadtéarma i ngeall ar ardú leibhéal na farraige. Luaitear san MSRT go bhfuil sé
ríthábhachtach nach gcruthaíonn pleananna agus forbairt reatha agus amach
anseo fadhbanna móra amach anseo. Moltar go dteastaíonn infheistíocht
leantach chun taighde a dhéanamh ar roghanna fadtéarmacha chun bailte agus
lonnaíochtaí cósta a chosaint ó ardú fadtéarmach ar leibhéal na farraige agus
gníomhaíocht mhéadaithe stoirme.

Aithnítear san MSRT go bhfuil líon bailte contae a shainaithnítear sa Straitéis
Lonnaíochta Réigiúnaí leochaileach i leith tuile abhann agus cósta. Tugtar le
fios, áfach, mar gheall ar bhainistíocht riosca i leith tuilte, anuas ar
bhreithniúcháin chomhshaoil, inbhuanaitheachta agus gheilleagracha níos
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fairsinge, is féidir borradh riachtanach lárionaid lonnaíochtaí uirbeacha sa
Réigiún a éascú.

1.3

Cad é Measúnacht Riosca i leith Tuilte?

Féadtar tabhairt faoi mheasúnacht riosca i leith tuilte ar scála ar bith idir scála
náisiúnta agus láithreán aonair agus tá 3 chéim i gceist léi: sainaithint riosca i
leith tuilte, measúnacht tosaigh riosca i leith tuilte agus measúnacht
mhionsonraithe riosca i leith tuilte2. Déantar cur síos i dTábla 1 na céimeanna, a
gcuspóir agus a gcur i bhfeidhm ar leibhéal an phlean agus an tionscadail.

Tábla 1: Saghsanna de Mheasúnacht Riosca i leith Tuilte
Céim

Saghas na

Cuspóir

Measúnachta
1

Cad dó a
dteastaíonn sé?

Riosca i leith

A shainaithint cé acu an bhfuil Treoirlínte

Tuilte a

nó nach bhfuil aon

Pleanála Réigiúnaí

Shainaithint

saincheisteanna bainistíochta

Plean Forbartha

tuile nó uisce dromchla ann a

Contae

bhaineann leis an limistéar
óna bhféadfadh fiosrú breise
a bheith ag teastáil ar an
leibhéal ábhartha níos ísle
plean nó ar leibhéal iarratas

2

An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus Oifig na nOibreacha Poiblí (2009),
An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i leith Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála, lch
58.
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pleanála
2

Measúnacht

Foinsí na tuile a dheimhniú a

Plean Forbartha

Tosaigh Riosca i

d’fhéadfadh tionchar a imirt ar Contae (sa chás

leith Tuilte

limistéar plean nó láithreán

go mbeartaítear

beartaithe forbartha, chun

criosú a

breithmheas a dhéanamh ar

dhéanamh)

leordhóthanacht na faisnéise

Plean Forbartha

reatha agus chun scóipeáil a

Baile

dhéanamh ar mhéid an riosca

Plean Ceantair

i leith tuile a bhféadfadh

Áitiúil

léarscáileanna táscacha tuile
a ullmhú a bheith i gceist leis.
3

Measúnacht

Measúnú a dhéanamh ar

Plean Forbartha

Mhionsonraithe

shaincheisteanna riosca i

Baile

Riosca i leith

leith tuilte lena mbaineann

Plean Ceantair

Tuilte

sonraí leordhóthanacha chun

Áitiúil

breithmheas cainníochtúil a

Iarratais pleanála

sholáthar ar riosca féideartha
i dtaobh riosca i leith tuilte i
dtaca le forbairt a
bheartaítear nó forbairt reatha
nó talamh atá le criosú, ar an
tionchar féideartha a
bhféadfaidís imirt ar riosca i
leith tuilte in áiteanna eile
agus éifeachtacht aon
bhearta beartaithe maolaithe.
Tugadh faoi Mheasúnacht Straitéiseach Riosca i leith Tuilte Chéim 1, dá
dtagraítear mar MSRT feasta, le haghaidh Phlean Forbartha Chontae Loch
Garman 2013-2019. Déanfaidh sé an méid a leanas:
•

cineál fairsing an riosca i leith tuilte sa chontae a shainaithint,
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cuntas a thabhairt ar na cuspóirí bainistíochta riosca i leith tuilte a
chuimseofar sa Phlean



cuntas a thabhairt ar na caighdeáin bhainistíochta forbartha atá le cuimsiú
sa Phlean

Ní bheartaítear sa Phlean chun aon talamh a chriosú le haghaidh forbartha nó
chun láthair bonneagair straitéisigh amach anseo a shainaithint laistigh de
limistéir riosca i leith tuilte. Ar an ábhar sin, i gcomhréir le An Córas Pleanála
agus Bainistíocht Riosca i leith Tuilte, Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (an
DEHLG agus an OPW, 2009), níl ar an MSRT léarscáileanna riosca i leith tuilte
do gach sruthchúrsa nó éadanas cósta i gceantar an Phlean a chur i dtoll a
chéile.

Bhí an Chomhairle réamhghníomhach i limistéar na bainistíochta riosca i leith
tuilte agus rinne siad léarscáileanna criosanna tuilte don chontae a ghnóthú.
Úsáidtear na léarscáileanna seo faoi láthair mar uirlis scagtha le haghaidh riosca
i leith tuilte agus cuireadh san áireamh iad sa MSRT ar mhaithe le foinsí a
shainaithint de ghuais tuilte sa chontae. Cuimsítear na léarscáileanna seo, a
dtugtar míniú níos mionsonraithe orthu i Mír 2, san áireamh mar Léarscáil Uimh.
1 agus Léarscáil Uimh. 2 sa MSRT.

1.4

Nóta Comhairle

Tacar sonraí faisnéise atá ag teacht chun cinn atá i bhfaisnéis faoi ghuais tuilte
agus faoi riosca i leith tuilte. Féadtar na léarscáileanna guais tuilte a úsáideann
an Chomhairle a athrú i gcomhthéacs sonraí agus anailíse amach anseo. Ar an
ábhar sin, moltar do gach úinéir talún agus gach forbróir nach nglacann
Comhairle Contae Loch Garman le haon fhreagracht as caillteanais nó damáistí
a tharlaíonn mar gheall ar mheasúnuithe ar leochaileacht i dtaobh tuile tailte,
úsáidí agus forbairtí. Moltar d’úinéirí, úsáideoirí agus forbróirí chun gach beart
réasúnta a ghlacadh le measúnú a dhéanamh ar an leochaileacht i dtaobh tuile.
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Déanfaidh an Chomhairle scagadh i dtaobh riosca i leith tuilte bunaithe ar
Léarscáileanna Uimh. 1 agus 2 agus aon leaganacha nuashonraithe amach
anseo de na léarscáileanna seo nó aon fhaisnéis faoi mheasúnú riosca i leith
tuilte a sholáthraíonn Oifig na nOibreacha Poiblí.

Ó dhá fhoinse éagsúla iad na léarscáileanna crios tuilte; JBA Consulting
Engineers and Scientists agus Oifig na nOibreacha Poiblí. Cé go bhfuil na
modheolaíochtaí léarscáilithe éagsúil óna chéile ó nádúr, rinne an dá
mhodheolaíocht léarscáileanna táscacha tuilte a chur i dtoll a chéile atá bunaithe
ar mhodheolaíochtaí daingne agus a bhfuil dlúthnasc eatarthu.

Tá na léarscáileanna seo bunaithe ar theicnící leathanscála samhaltaithe.
Teastóidh fíorú ó na léarscáileanna agus na criosanna tuilte a shainaithnítear ar
leibhéal láithreán aonair sa chás gur dealraitheach nach ionann an crios táscach
tuilte agus coinníollacha nó topagrafaíocht iarbhír an láithreáin. Faoin iarratasóir
a bheidh sé a chruthú thar amhras réasúnta nach bhfuil an láithreán ábhair
tugtha do thuile. Ní mór seo a chruthú bunaithe ar shonraí cuí eolaíochta agus ar
mheasúnú faoina dtugann gairmí a bhain an cháilíocht oiriúnach amach agus atá
slánaithe, ar aon dul le ceanglais An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i
leith Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (an DEHLG agus an OPW, 2009).
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Mír 2
2.1

Riosca i leith Tuilte i gContae Loch Garman
Foinsí tuile i gContae Loch Garman

Déanann saghsanna éagsúla de thuile foirmeacha agus méideanna difriúla de
bhaol a chruthú do dhaoine, maoin, bonneagar agus an comhshaol.
Doimhneacht, luas, fad, ráta an tosaithe éagsúil agus guaiseacha eile a
bhaineann le tuile is cúis leis seo. I dtaobh athrú aeráide, tá coinne leis go
dtiocfaidh athrú ar mhinicíocht, patrún agus déine tuile, agus go n-éireoidh sí
níos éiginnte agus go ndéanfaidh sí níos mó díobhála.

Díríonn an MSRT ar an riosca a eascraíonn ó thuile abhann agus ó thuile cósta.
Is iad na cúiseanna atá leis seo:
•

Príomhfhoinsí riosca i leith tuilte sa chontae iad an dá rud seo.



Tá sé níos fusa teacht ar fhaisnéis maidir le tuile abhann agus cósta, go
háirithe na léarscáileanna crios tuilte a choimisiúnaíonn an Chomhairle
agus an fhaisnéis a chuirtear i dtaifead ar an láithreán gréasáin
léarscáilithe tuilte Náisiúnta Stairiúla.

Soláthraítear faisnéis ar láithreacha leochaileacha i leith tuilte sa chontae ar an
láithreán gréasáin Guaise i leith Tuilte Náisiúnta, a oibríonn Oifig na nOibreacha
Poiblí. Rinne an láithreán gréasáin seo, www.floodmaps.ie, 127 teagmhas tuilte
roimhe seo a chur i dtaifead a thit amach i gContae Loch Garman. Soláthraítear
faisnéis ar an imeacht; ina measc cé acu ar theagmhas athfhillteach nó fíordhrochtheagmhas a bhí ann.
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2.1.1 Tuile abhann
Titeann an saghas seo de thuile amach nuair a sháraítear cumas abhann nó
nuair a éiríonn sreabhadh na habhann blocáilte nó coiscthe. Doirteann an tuisce breise amach ón gcainéal ar limistéir ísle ina aice. Tugtar an tuilemhá ar an
limistéar seo. Baineann tuilemhánna nádúrtha le haibhneacha; is é cuspóir na
dtuilemhánna chun an t-uisce breise seo a choimeád go dtí gur féidir an t-uisce a
scaoileadh go réidh ar ais isteach san abhainn nó gur féidir leis an talamh an tuisce a shú.
Tá líonra fairsing aibhneacha agus fo-aibhneacha ann a thrasnaíonn Contae
Loch Garman; is iad na príomhaibhneacha:
•

An tSláine

•

An Bhearú

•

An Bhanna

•

Abhainn an Bheara

•

An Abhainn Dubh

•

An tSubhaigh

•

Abhainn Bhórú

•

Abhainn Corrock

•

An Abhainn Dubh

Úsáideann an Chomhairle léarscáileanna crios tuilte chun tuile abhann a
shainaithint ar feadh na n-aibhneacha agus na n-aibhneacha níos lú go léir agus
na bhfo-aibhneacha gaolmhara go léir sa chontae.
Go stairiúil, tháinig forbairt ar phríomhbhailte an chontae timpeall ar aibhneacha:
Loch Garman, Ros Mhic Thriúin, Inis Córthaidh, Bun Clóidí agus Guaire. Thit
teagmhais tuile amach sna bailte go léir seo; agus thit teagmhais shuntasacha
tuile amach i mBaile Inis Córthaidh.
Bhain próiseas an RMRT a chríochnaigh an OPW an tátal as go bhféadfadh
roinnt limistéar sna bailte seo a bheith tugtha do riosca suntasach i leith tuilte,
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agus sainaithníodh iad mar LMB chun méid agus fairsinge an riosca i leith tuilte
seo a dheimhniú.
2.1.2 Tuile Cósta
Leibhéil farraige níos airde ná mar is gnách is cúis le tuile cósta agus déanann
an fharraige forsceitheadh isteach ar an talamh dá bharr, ar a uain sin. Tá thart
ar 246 km d’imeallbhord sa chontae: Meastar gurb ionann 125km de agus
‘imeallbhord bog’ (imeallbhord atá tugtha do chreimeadh).

Tá cuid de na sócmhainní geilleagracha agus comhshaoil is tábhachtaí sa
chontae ar an imeallbhord. Tá go leor úsáidí bunaithe feadh an imeallbhoird, ina
measc poirt, cuanta, iascaireacht agus dobharshaothrú, úsáid cónaithe, fóillíocht
agus conláiste. Ceann scríbe móréilimh is ea an t-imeallbhord i measc turasóirí
agus bíonn éileamh i gcónaí ar chóiríocht tithe saoire i limistéir an chósta: tithe
soghluaiste, carbháin, seallaí saoire agus tithe saoire. Tá forbairtí cónaithe anleochaileach i leith tuile agus, ar an ábhar sin, is gá bainistiú cúramach a
dhéanamh ar shaincheist seo na cóiríochta/na dtithe saoire.

D’fhoilsigh Oifig na nOibreacha Poiblí Céimeanna 2 agus 3 Straitéis um Chosaint
Cósta na hÉireann in 2010 agus 2011, faoi seach. Soláthraítear measúnachtaí
straitéiseacha sna staidéir seo ar mhéid an chreimthe cósta agus tuile cósta
feadh an Chósta Thoir Theas (Céim 2) agus feadh an Chósta Theas (Céim 3).
Sainaithnítear sna staidéir an ghuais agus an riosca féideartha ó thuile cósta ar
leibhéal straitéiseach. Léiríonn na léarscáileanna tuarthacha ar mhéid na dtuilte
cósta agus ar dhoimhneacht na dtuilte gurb ann do riosca i leith tuilte go príomha
i lonnaíochtaí cósta agus i ngar dóibh. Is iad na príomhlimistéir de riosca
féideartha tuile cósta: ó Rinn Chathóir go dtí Caisleán Mhurchú, Droichead an
Chaisleáin, Currach Cló, Loch Garman, Ros Láir, Teach Coimseáin, ó Ché na
Cille Móire go Baile Chuilinn agus Droichead Eoin. Méadóidh tionchar an
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athraithe aeráide na rioscaí a chruthaíonn tuile cósta. Ar an ábhar sin, ar nós
creimeadh cósta, is gá bainistíocht chúramach a dhéanamh ar na rioscaí seo.

2.1.3 Tuile Bháistiúil
Soláthraítear sa RMRT réamh-mheasúnacht ar thuile bháistiúil sa chontae.
Tá an saghas seo de thuile mar thoradh ar shreafaí de dhroim talún atá mar
thoradh ar bháisteach a eascraíonn sula mbaineann rith chun srutha aon
sruthchúrsa nó séarach amach. D’fhéadfadh déine na báistí a bheith chomh
dona sin gur mó i bhfad an rith chun srutha ná méid a bhíonn i gceist le huisce
dromchla agus an méid is féidir le córais draenála faoin talamh a láimhseáil.

2.1.4 Tuile Screamhuisce
Soláthraítear sa RMRT réamh-mheasúnacht ar thuile screamhuisce sa chontae.
Titeann tuile screamhuisce amach nuair a éiríonn leibhéal an uisce a stóráiltear
sa talamh mar thoradh ar bháisteach agus shreafaí fada aníos de dhroim na
talún.

2.2

Tionchar tuile

Féadfaidh tuile go leor tionchar a imirt ar dhaoine, maoin, bonneagar agus an
comhshaol:

Daoine
Féadfaidh tuile a bheith ina cúis le gortú fisiciúil, breoiteacht agus bás. Baineann
strus le bheith thíos le tuile.

Maoin
Féadfaidh tuile a bheith ina cúis le díobháil thromchúiseach a dhéanamh do
mhaoin trí dhíobháil a dhéanamh d’inneachar foirgnimh, seirbhís foirgnimh agus i
gcásanna áirithe, d’fhéadfadh sí a bheith ina cúis le díobháil struchtúrach.

Bonneagar
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Féadfaidh tuile tionchar tromchúiseach a imirt ar bhonneagar, ar nós bealaí
iompair, leictreachas agus soláthar uisce. Imríonn tuile tionchar dúbailte ar
bhealaí iompair: féadfaidh sí srian a chur ar rochtain go dtí agus amach ó
limistéir agus féadfaidh uiscí tuilte díobháil a dhéanamh don bhail a bhíonn ar
bhóithre, cosáin, rotharbhealaí agus línte iarnróid.

Féadfaidh cailleadh soláthair uisce nó cumhachta a bheith mar thoradh ar thuile
an bhonneagair sholáthair uisce, ar nós stáisiúin chaidéalaithe nó fo-stáisiúin
leictreachais. Féadfaidh gach ceann den mhéid thuas tionchar díobhálach a imirt
ar gheilleagair áitiúla.

An Comhshaol
Féadfaidh tuile tionchar dearfach agus diúltach araon a imirt ar an gcomhshaol.
Braitheann gnáthóga bogaigh ar thuile dá n-inbhuanaitheacht agus féadfaidh
siad uiscí a stóráil chun riosca i leith tuilte a laghdú in áiteanna eile. Féadfaidh
tuile, áfach, bheith ina cúis le creimeadh ithreach agus bruacha, díobháil a
dhéanamh d’fhásra, tionchar a imirt ar chaighdeán an uisce, gnáthóga agus flóra.
D’fhéadfadh tuile ionaid chóireála fuíolluisce drochthionchar tromchúiseach a
imirt ar an timpeallacht a bhíonn thíos léi.

2.3

Scagadh a dhéanamh ar Riosca i leith Tuilte

Úsáidfidh an Chomhairle gach foinse faisnéise atá ar fáil nuair a dhéantar
scagadh i leith guais tuilte agus riosca i leith tuilte. I measc na bhfoinsí seo, tá:
•

Léarscáileanna Criosanna Tuilte

•

Léarscáiliú Guais Tuilte Náisiúnta Oifig na nOibreacha Poiblí atá curtha i
dtaifead ar www.floodmaps.ie

•

Léarscáileanna Talún a Bhaineann Tairbhe as Tuile de chuid Oifig na
nOibreacha Poiblí

•

Léarscáiliú Ithir Ghlárach Mhianrach
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•

Léarscáiliú “Tailte atá tugtha do thuilte” de chuid Shuirbhéireacht Ordanáis
(léarscáileanna SO 6 horlaí)

•

Staidéir, tuarascálacha agus scéimeanna fóirithinte tuilte

•

Eolas oibre ó Innealtóirí Baile agus Innealtóirí Limistéir.

2.3.1 Léarscáileanna Criosanna Tuilte
Limistéir thíreolaíochta iad criosanna tuilte ina bhfuil an dóchúlacht i leith tuilte i
réimse ar leith. Tá trí shaghas nó leibhéal de chriosanna tuilte ann a shainítear
ar mhaithe le cuspóirí An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i leith Tuilte –
Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (an DEHLG agus an OPW, 2009). Tugtar cuntas i
dTábla 2 ar na trí chrios tuilte.

Tábla 2: Sainmhíniú ar Chriosanna Tuilte
Crios

Cur Síos

Crios A

Sainítear sa chrios seo limistéir ina bhfuil an riosca is airde i

Ard-dóchúlacht i

leith tuile ó aibhneacha (i.e. dóchúlacht os cionn 0.5% nó

leith tuile

os cionn deis amháin as 100 deis) agus ón gcósta (i.e.
dóchúlacht os cionn 0.5% nó os cionn deis amháin as 200
deis).
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Crios B

Sainítear sa chrios seo limistéir ina bhfuil an riosca

Dóchúlacht

measartha i leith tuile ó aibhneacha (i.e. dóchúlacht idir

mheasartha i

0.1% agus 1% nó idir deis amháin as 100 deis agus deis

leith tuilte

amháin as 1,000 deis) agus ón gcósta (i.e. dóchúlacht idir
0.1% agus 0.5% nó idir deis amháin as 200 deis agus idir
deis amháin agus 1,000 deis).

Crios C

Sainítear sa chrios seo limistéir ina bhfuil riosca íseal i leith

Dóchúlacht íseal

tuile ó aibhneacha agus ón gcósta (i.e. dóchúlacht níos lú

i leith tuile

ná 0.1% nó níos lú ná deis amháin as 1,000 deis).

Ba cheart a thabhairt faoi deara nach gcuirtear san áireamh sna sainmhínithe a
thugtar ar na criosanna seo an fhéidearthacht go dtitfeadh tuile amach ó fhoinsí
eile, ar nós screamhuisce nó córais shaorga draenála. D’fhéadfadh tuile ó na
foinsí seo tarlú in aon cheann de na criosanna agus, mar thoradh air sin, ba
cheart breithniú a dhéanamh ar thuile i gcónaí, gan aird ar an gcrios.

Úsáideann an Chomhairle dhá shraith de léarscáileanna crios tuilte nuair a
dhéantar scagadh le haghaidh riosca: JBA Consulting Engineers and Scientists
agus Oifig na nOibreacha Poiblí. Déanfaidh an Chomhairle scagadh le haghaidh
riosca i leith tuilte bunaithe ar an dá shraith léarscáileanna, agus aon leaganacha
nuashonraithe amach anseo de na tacair shonraí léarscáile seo nó aon tacair
shonraí léarscáile a d’fhéadfadh teacht chun solais i rith shaolré an Phlean. Cé
go bhfuil na modheolaíochtaí léarscáilithe éagsúil óna chéile ó nádúr, rinne an dá
mhodheolaíocht léarscáileanna táscacha tuilte a chur i dtoll a chéile atá bunaithe
ar mhodheolaíochtaí daingne agus a bhfuil dlúthnasc eatarthu.

Úsáidfear léarscáileanna tuilte mar uirlis scagtha seachas mar shamhail atá
sonrach i dtaobh láithreáin de. Ní dhearnadh na léarscáileanna seo a dheimhniú
go neamhspleách. Ar an ábhar sin, ba cheart d’iarratasóir, nuair a bhíonn
Measúnacht Riosca i leith Tuilte mhionsonraithe á hullmhú aige/aici, comhairle
ghairmiúil a lorg ó dhuine a bhain an cháilíocht oiriúnach amach chun na
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léarscáileanna a dheimhniú. Má mhaítear, i rith an phróisis seo de dheimhniú
neamhspleách, nach bhfuil na tailte ábhair lonnaithe laistigh de limistéar atá
leochaileach i leith tuile (Crios Tuilte A nó Crios Tuilte B), beidh an t-iarratasóir
freagrach as seo a léiriú go hoibiachtúil, bunaithe ar an bhfaisnéis eolaíochta is
fearr atá ar fáil ag tráth an iarratais phleanála.

Léarscáileanna Criosanna Tuilte JBA – Léarscáil Uimh. 1
Choimisiúnaigh Comhairle Contae Loch Garman JBA Consulting Engineers and
Scientists in 2010 chun léarscáileanna crios tuilte a ullmhú don chontae.
Taispeánann na léarscáileanna seo Crios Tuilte A agus Crios Tuilte B i dtaobh
guaiseacha tuilte abhann agus cósta.

Léarscáil Réamh-Riosca i leith Tuilte Uimh. 2 Oifig na nOibreacha Poiblí
D’ullmhaigh Oifig na nOibreacha Poiblí na léarscáileanna seo mar chuid den
Réamh-Mheasúnacht Riosca i leith Tuilte Náisiúnta (RMRT) agus foilsíodh iad in
2011. Sonraítear ar na léarscáileanna RMRT limistéir a d’fhéadfadh bheith tugtha
do thuile ó thuile abhann, cósta, bháistiúil, screamhuisce agus lochanna.

Sainaithnítear ar na léarscáileanna RMRT teagmhais tháscacha agus fíordhrochtheagmhais i dtaobh guais tuilte abhann, cósta agus báistiúla agus glactar
leis, bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthraítear, go ndéanann siad Crios Tuilte A
agus Crios Tuilte B a shainaithint, faoi mar a thugtar le fios i dTábla 2.
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Tábla 3: Léarscáileanna Réamh-Mheasúnachta Riosca i leith Tuilte (RMRT)
Criosanna Tuilte
Guais Tuilte

Abhann

Méid na dTuilte

Dóchúlacht Sáraithe

Crios

An Dath ar na

Tuilte

Léarscáileanna

A

Gorm Dorcha

B

Gorm Geal

A

Glas Dorcha

B

Glas Geal

A

Oráiste

B

Oráiste

Bhliantúil Tháscach 1% (100
bliain)
Fíor-Dhrochtheagmhas
Dóchúlacht Sáraithe
Bhliantúil Tháscach 0.1%
(1,000 bliain)
Cósta

Dóchúlacht Sáraithe
Bhliantúil Tháscach 0.5%
(200 bliain)
Fíor-Dhrochtheagmhas
Dóchúlacht Sáraithe
Bhliantúil Tháscach 0.1%
(1,000 bliain)

Báistiúil

Dóchúlacht Sáraithe
Bhliantúil Tháscach 1%
(1,000 bliain)
Fíor-Dhrochtheagmhas
Dóchúlacht Sáraithe

Meathbhán

Bhliantúil Tháscach 0.1%
(1,000 bliain)
Lochanna/Turlaigh

Gan sainiú

Gorm
Haitseáilte
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Modheolaíocht Léarscáilithe
Tá na modheolaíochtaí léarscáilithe éagsúil óna chéile i dtaobh nádúir de. Chuir
an dá thacar sonraí léarscáileanna táscacha tuilte i dtoll a chéile atá bunaithe ar
mhodheolaíochtaí daingne agus a bhfuil dlúthnasc eatarthu. I gcomhréir le An
Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i leith Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis
Phleanála (an DEHLG agus an OPW, 2009), forbraíodh an dá shraith
léarscáileanna gan aird a thabhairt ar aon fhoirm de chosaint i leith tuilte agus ní
dhéantar samhlú sonrach iontu ar idirghníomhú le haon rud eile seachas an
dromchla talún, gan aon ghné de dhéantús an duine san áireamh. Teastaíonn
an cur chuige seo chun an riosca i leith teip ar chosaint nó go sáraíonn tuilte
airde na cosanta.

Mír 3 Bainistíocht Riosca i leith Tuilte i gContae Loch
Garman
3.1

Bainistíocht Riosca i leith Tuilte

Moltar in An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i leith Tuilte – Treoirlínte
d’Údaráis Phleanála (an DEHLG agus an OPW, 2009) nach mór d’údaráis
phleanála cothromaíocht chóir a bhaint amach idir riosca i leith tuilte a
sheachaint agus forbairt riachtanach a éascú, agus forbairt amach anseo a
chumasú chun na limistéir ina bhfuil an riosca is airde a sheachaint agus a
chinntiú go dtéitear i mbun na mbeart cuí chun riosca i leith tuilte a laghdú anuas
go dtí leibhéal inghlactha i measc na bhforbairtí siúd ar gá tabhairt fúthu, ar
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chúiseanna dea-phleanála agus forbartha inbhuanaithe, i limistéir ina bhfuil
riosca i leith tuile3.

Cuimsíodh bainistíocht riosca i leith tuilte, tríd an MSRT seo, go hiomlán isteach
in ullmhú an Phlean Forbartha Contae. Anuas air sin, comhlíonfaidh sé príomhról
sa mhéid a leanas:
•

pleananna forbartha baile agus pleananna ceantair áitiúil amach anseo sa
chontae a athbhreithniú agus a ullmhú, agus

•

3.2

measúnú a dhéanamh ar gach iarratas pleanála

Cuspóirí atá le cuimsiú sa Phlean Forbartha Contae

Tá de chuspóir ag bainistíocht riosca i leith tuilte chun an leibhéal de riosca i leith
tuilte i dtaobh daoine, gnólachtaí, bonneagair agus an chomhshaoil a íoslaghdú
trí rioscaí reatha agus féideartha tuilte amach anseo a shainaithint agus a
bhainistiú. Déanfar bainistíocht riosca tuilte a chuimsiú isteach sna próisis
déanta cinntí le haghaidh forbartha amach anseo sa chontae ar bhealach
comhtháite, réamhghníomhach agus trédhearcach agus ar aon dul le deachleachtas atá ag teacht chun cinn. Ba cheart na cuspóirí a leanas a chuimsiú
lena chinntiú go mbaintear amach an cuspóir seo:
•

Forbairt a sheachaint i limistéir ina bhfuil riosca i leith tuilte, agus a
cheangal go gcuirtear an Tástáil Fírinnithe i bhfeidhm, san áit gur cuí.

•

Feidhmeanna nádúrtha bainistíochta riosca i leith tuilte tuilemhánna a
fheabhsú agus/nó a athshlánú, sa chás gur cuí.

•

Stráicí inse a chaomhnú feadh cainéil abhann atá saor ó fhorbairt agus a
chinntiú go bhfuil na stráicí seo leordhóthanach i dtaobh leithid de chun
rochtain a cheadú chun cothabháil abhann a dhéanamh.

•

Bainistíocht nádúrtha bainistíochta riosca i leith tuilte a ailíniú le
feidhmeanna caitheamh aimsire agus conláiste, cosaint gnáthóg agus
caighdeán an uisce a chaomhnú.

3

An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus Oifig na nOibreacha Poiblí, 2009,
Bainistíocht Riosca i leith Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála, lch 55.
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•

A chinntiú go n-úsáidtear Córais Draenála Inbhuanaithe (SuDS) i
bhforbairtí.

•

Feabhas a chur ar bhonneagar reatha bainistíochta tuilte agus bonneagar
nua a sholáthar, sa chás go dteastaíonn sé.

•

Soláthar a dhéanamh do phleanáil éigeandála.

•

A chinntiú go mbíonn aird ag tograí le haghaidh forbartha i limistéir ina
bhfuil riosca i leith tuile ar An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i
leith Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála agus aon fhaisnéis
mheasúnachta tuilte amach anseo de chuid an OPW, agus ní mór go
léireoidh na tograí siúd gur féidir na bearta cuí maolaithe a chur i
bhfeidhm.

3.3

Pleananna Forbartha Baile agus Pleananna Ceantair Áitiúil

Tabharfaidh na húdaráis phleanála faoi seach sa chontae faoi Mheasúnachtaí
Straitéiseacha Riosca i leith Tuilte nuair a bhíonn pleananna nua forbartha baile
agus pleananna ceantair áitiúil á n-athbhreithniú agus á n-ullmhú. Is éard a
bheidh i gceist le cuspóir an MSRT ná measúnacht fhairsing a sholáthar ar na
saghsanna de riosca i leith tuilte i gceantar ábhartha an phlean, agus déanfaidh
seo, ar a uain sin, faisnéis a sholáthar do chinntí straitéiseacha pleanála um
úsáid talún. Déanfaidh an MSRT an méid a leanas:
•

A shainaithint cé acu an saincheist nó nach saincheist atá i gceist le riosca
i leith tuilte i gceantar an Phlean agus méid an riosca sin i leith tuilte a
shainaithint.

•

Criosanna tuilte a shainaithint laistigh de cheantar an phlean agus ina
aice.

•

An cur chuige seicheamhach a chur i bhfeidhm ar chriosú um úsáid talún
trí fhorbairt nua a threorú i dtreo talún ina bhfuil riosca íseal i leith tuile.

•

Tástáil Fírinnithe an Phlean Forbartha a chur i bhfeidhm san áit go
mbeartaítear talamh a chriosú nó a shainiú ar bhealach eile ina bhfuil
riosca measartha nó ardriosca i leith tuile d’úsáid atá leochaileach i leith
tuile.
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•

Cuntas a thabhairt ar na príomhriachtanais chun bainistíocht a dhéanamh
ar fhorbairt i limistéir ina bhfuil riosca i leith tuile.

Sa chás go mbeartaítear mórfhorbairt i limistéir atá cumhdaithe ag pleananna
reatha forbartha nó ag pleananna ceantair áitiúil nár chuir An Córas Pleanála
agus Bainistíocht Riosca i leith Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (an
DEHLG agus an OPW, 2009) san áireamh, beidh ar an iarratasóir MSRT cuí a
ullmhú, i gcomhairle leis an gComhairle, agus chun na critéir a chomhlíonadh
don Tástáil Fírinnithe faoi mar a bhaineann siad le hullmhú an phlean forbartha.
Déanfaidh an Chomhairle, ina dhiaidh sin, measúnú ar an togra i gcoinne na
Tástála Fírinnithe faoi mar a bhaineann sí leis an bpróiseas bainistíochta
forbartha.

3.4

Bainistíocht Riosca i leith Tuilte agus Bainistíocht
Forbartha

3.4.1 Riachtanais ghinearálta
Beidh aird ag an gComhairle ar cheanglais An Córas Pleanála agus Bainistíocht
Riosca i leith Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (an DEHLG agus an OPW,
2009) nuair a dhéantar measúnú ar thograí forbartha sa chás go bhféadfadh
riosca i leith tuilte bheith ina shaincheist.

Cloífear leis na príomhriachtanais a leanas i dtaca le bainistíocht a dhéanamh ar
fhorbairt i limistéir ina bhfuil riosca i leith tuile:


Teastóidh measúnacht riosca i leith tuilte ina bhfuil na sonraí cuí ó thograí
forbartha laistigh de, nó a chuimsíonn limistéir ina bhfuil idir riosca
measartha agus ardriosca i leith tuile.



Beidh gá an Tástáil Fírinnithe bainistíochta forbartha ó thograí forbartha
laistigh de, nó a chuimsíonn limistéir ina bhfuil idir riosca measartha agus
ardriosca i leith tuile i gcomhréir le An Córas Pleanála agus Bainistíocht
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Riosca i leith Tuilte (agus na hAguisíní Teicniúla) – Treoirlínte d’Údaráis
Phleanála (an DEHLG agus an OPW, 2009).


Léireoidh aon togra a mheastar atá inghlactha i bprionsabal úsáid an chuir
chuige sheicheamhaigh chun faisnéis a sholáthar do leagan amach an
láithreáin agus do dhearadh na forbartha. Léireoidh tograí gur féidir bearta
cuí maolaithe agus bainistíochta a chur i bhfeidhm agus nach méadóidh
forbairt riosca i leith tuilte in áiteanna eile.

Ba cheart measúnú a dhéanamh ar mhiontograí le haghaidh forbartha, mar
shampla, síneadh beag ar theach reatha chun an úsáid a bhaintear astu a athrú,
i limistéir ina bhfuil idir riosca measartha agus ardriosca i leith tuile i gcomhréir
leis na Treoirlínte Pleanála: An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i leith
Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (an DEHLG agus an OPW, 2009).

Ba cheart a thabhairt faoi deara, in go leor cásanna, nach leor ná dóthanach
faisnéis atá ar fáil ar theagmhais stairiúla agus thuarthacha don limistéar a
chumhdaíonn an togra forbartha. Sa chás nach bhfuil an fhaisnéis
leordhóthanach chun measúnú a dhéanamh ar na saincheisteanna atá i gceist,
níor cheart an fhorbairt a fhaomhadh ar bhonn riosca tuilte agus/nó ar bhonn
réamhaibíochta sula dtéitear i ngleic leis an riosca i leith tuilte mar chuid den
ghnáth-athbhreithniú a dhéantar ar an bplean forbartha/an plean ceantair áitiúil
don limistéar.

Sa chás go bhfuil riosca i leith tuilte i gceist le tionchar suntasach timpeallachta
togra, d’fhéadfadh gá a bheith le Ráiteas Tionchair Timpeallacha fothairsí. Ba
cheart go mbeadh Scagadh i leith Measúnacht Tionchair Timpeallachta mar
dhlúthchuid de na hiarratais pleanála sna limistéir ina bhfuil riosca i leith tuile.

3.4.2 Ról an iarratasóra agus a ngníomhaire
Tá an t-iarratasóir agus a ngníomhaire freagrach go príomha as measúnú a
dhéanamh ar cé acu ana bhfuil nó nach bhfuil saincheist riosca i leith tuilte i
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gceist agus conas a rachfar i ngleic léi san fhorbairt a bheartaíonn siad. I
gcomhréir le moltaí An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i leith Tuilte –
Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (an DEHLG agus an OPW, 2009), ceanglófar ar
an iarratasóir agus a ngníomhairí an méid a leanas a dhéanamh:
•

scrúdú cúramach a dhéanamh ar a dtograí le comhsheasmhacht a
chinntiú le riachtanais na dtreoirlínte, lena n-áirítear taighde a dhéanamh
ar cé acu an raibh nó nach raibh cásanna de thuile i gceist nó an
bhféadfadh nó nach bhféadfadh tuile titim amach ar an láithreán agus aon
stair thuilte ar a bhfuiltear feasach a dhearbhú ar an bhfoirm iarratais
pleanála faoi mar a cheanglaítear sna Rialacháin um Pleanáil agus
Forbairt, 2000 (arna leasú).

•

teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle ag an gcéim is luaithe tríd an
bpróiseas comhairliúcháin réamhphleanála maidir le haon
saincheisteanna riosca i leith tuilte a d’fhéadfadh teacht chun solais.

•

tabhairt faoi mheasúnú riosca i leith tuilte atá láithreánsonrach, faoi mar is
cuí, agus téarmaí agus coinníollacha aon deonaithe cead pleanála a
chomhlíonadh i dtaobh íoslaghdú riosca i leith tuilte.

3.4.3 Plé réamhiarratais
Bainfidh tábhacht le plé réamhiarratais chun an réimse fairsing saincheisteanna
a shainaithint a imríonn tionchar ar láithreán agus a sholáthraíonn an deis don
Chomhairle a shoiléiriú don iarratasóir gur cheart tabhairt faoi mheasúnacht cuí
riosca i leith tuilte mar chuid den phróiseas ullmhaithe iarratais. Moltar, sa chás
gurb ann do shaincheisteanna tuilte, gur cheart don Chomhairle cuspóirí an
phlean forbartha a thabhairt chun solais maidir le riosca i leith tuilte agus an
fhaisnéis ar chriosanna tuilte.

3.4.4

Measúnú Riosca i leith Tuilte Láithreánsonrach

Teastaíonn measúnacht riosca i leith tuilte ar leibhéal láithreánsonrach i limistéir
ina bhfuil riosca i leith tuile. Braithfidh na sonraí a theastaíonn sa mheasúnú ar
an leibhéal riosca agus ar scála na forbartha agus an riosca i leith tuilte.
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Ba cheart go ndéanfadh an measúnú riosca tuilte a bhaineann go sonrach le
láithreán rioscaí agus tionchar aon mhaolaithe riachtanaigh a chainníochtú, mar
aon leis na bearta a theastaíonn nó a bheartaítear chun na rioscaí iarmharacha a
bhainistiú. Cuimsítear faisnéis maidir le, agus na ceanglais a bhaineann le
measúnacht riosca i leith tuilte láithreánsonrach agus foinsí féideartha faisnéise,
in Aguisíní Teicniúla An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i leith Tuilte –
Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (an DEHLG agus an OPW, 2009).
3.4.5 Tástáil Fírinnithe do Bhainistíocht Forbartha
Sa chás go bhfuil breithniú á dhéanamh ag an gComhairle ar thograí d’fhorbairt
nua i limistéir ina bhfuil idir riosca measartha agus ardriosca i leith tuilte, lena náirítear saghsanna forbartha atá leochaileach do thuile agus a bheadh
neamhchuí den chuid ba mhó, ní mór don Chomhairle a bheith sásta go
sásaíonn an fhorbairt critéir uile na Tástála Fírinnithe do Bhainistíocht Forbartha,
faoi mar a leagtar amach i dTábla 5.15 de An Córas Pleanála agus Bainistíocht
Riosca i leith Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (an DEHLG agus an OPW,
2009).
3.4.6 Maolú agus Bainistíocht
Ní mór d’aon togra i limistéar ina bhfuil riosca measartha nó ardriosca i leith tuile
a mheastar atá inghlactha i bprionsabal a léiriú gur féidir bearta cuí maolaithe a
chur i bhfeidhm agus gur féidir rioscaí iarmharacha a bhainistiú i leith leibhéil
inghlactha. Ba cheart go ndéanfadh dul i ngleic le riosca i leith tuilte nuair a
dheartar forbairt nua breithniú ar an méid a leanas:
•

Forbairt a lonnú amach ó limistéir ina bhfuil riosca i leith tuilte, sa chás gur
féidir.

•

Úsáidí nach bhfuil chomh leochaileach céanna a chur in ionad úsáidí níos
leochailí talún.
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•

An talamh a theastaíonn a shainaithint agus a chosaint le haghaidh
bainistíocht riosca i leith tuilte reatha agus amach anseo, ar nós bealaí
iompair, limistéir stórála tuilte agus scéimeanna cosanta tuilte etc.

•

Dul i ngleic leis an ngá atá le pleanáil éifeachtach um fhreagairt
éigeandála i gcás teagmhais tuilte i limistéir d’fhorbairt nua.

Ní mór comhtháthú dlúth a dhéanamh ar leagan amach láithreáin, pleanáil agus
draenáil tírdhreacha forbartha nua chun ról éifeachtach a imirt i dtuilte a laghdú.
Ar an ábhar sin, ní mór go dtabharfar an méid a leanas le fios go soiléir i dtograí:
•

Córais Draenála Inbhuanaithe (SuDS) a úsáid chun bainistíocht a
dhéanamh ar rith chun srutha uisce.

•

Go bhfuil bealaí iompair uisce saor ó bhacainní, ar nós ballaí nó
foirgneamh.

•

An tábhacht a bhaineann le tuilemhánna leis an úsáid roinnte a bhaintear
as an talamh a thabhairt le fios agus chun bealaí sábháilte rochtana a
shainaithint.

Lena chinntiú go gcuirtear bearta leordhóthanacha i bhfeidhm chun déileáil le
rioscaí iarmharacha, ba cheart go léireodh tograí go n-úsáidtear bearta tógála
atá frithsheasmhach i leith tuilte atá dírithe ar chosc a chur ar uisce ó
fhoirgneamh a iontráil agus a dhéanann an díobháil a mhaolú a dhéanann uisce
tuile d’fhoirgneamh. Mar rogha air sin, féadtar glacadh le dearaí le haghaidh
tógála atá seasmhach ó thaobh tuilte sa chás gur féidir a thaispeáint gur fearr go
n-iontrálfadh uisce tuile foirgnimh chun teorainn a chur ar an díobháil a dhéanann
uisce tuile agus chun athshlánú sách tapa a éascú. I measc na mbeart siúd, tá
dearadh agus sonrú seirbhísí agus bailchríocha inmheánacha foirgnimh.
Cuimsítear breis sonraí ar sheasmhacht agus frithsheasmhacht i leith tuilte in
Aguisíní Teicniúla An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i leith Tuilte –
Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (an DEHLG agus an OPW, 2009).
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Mír 4

Conclúid

________________________________________________________________
4.1 Conclúid
Príomhuirlis is ea bainistíocht úsáid talún agus pleanáil spásúlachta i
mbainistíocht riosca tuilte. Is é cuspóir foriomlán na dTreoirlínte maidir le Tuile
forbairt inbhuanaithe a sholáthar a íoslaghdaíonn an riosca i leith tuile i measc
daoine agus maoine trí fhorbairt neamhchuí a sheachaint i gceantair atá i mbaol
tuile.

Ullmhaíodh an Mheasúnacht Straitéiseach Riosca i leith Tuilte i gcomhréir leis na
treoirlínte agus chruthaigh sí dlúthchuid de phróiseas ullmhaithe an phlean.
Meastar go n-éascóidh na cuspóirí maidir le tuile atá sa Phlean agus cur i
bhfeidhm na dtreoirlínte agus pleananna forbartha baile agus pleananna ceantair
áitiúil amach anseo á n-ullmhú agus iarratais pleanála á measúnú, cothromaíocht
chóir a bhaint amach idir riosca i leith tuilte a sheachaint agus forbairt
riachtanach a éascú. Cinnteoidh na cuspóirí um bainistíocht riosca i leith tuilte go
seachnaíonn forbairtí limistéir ina bhfuil an riosca is airde agus go rachfar i mbun
na mbeart cuí chun riosca i leith tuilte a laghdú anuas go dtí leibhéal inghlactha i
gcás na bhforbairtí siúd ar gá dóibh titim amach, ar chúiseanna pleanála cuí agus
forbartha inbhuanaithe, i limistéir ina bhfuil riosca leith tuile.
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Séanadh
Tacar sonraí faisnéise atá ag teacht chun cinnatá i bhfaisnéis faoi ghuais tuilte agus riosca tuilte:
déan tagairt don Nóta Comhairle i Mír 1.4 den Mheasúnacht Straitéiseach Riosca ileith Tuilte maidir leis seo.
Moltar d'úsáideoirí, ar an ábhar sin, teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Pleanála Comhairle Contae Loch
Garman chun na Léarscáileanna agus an fhaisnéis ar chriosanna tuilte is cothroime le dáta a fháil don chontae
mar gheall go bhféadfadh an léarscáil seo bheith faoi réir athrú. Anuas air sin, mar gheall ar scála na léarscáile,
d'fhéadfadh nach bhfuil an fhaisnéis go léir faoi chriosanna tuilte a bheith infheicthe, agus mar gheall air sin,
moltar arís eile d'úsáideoirí chun teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg pleanála, Comhairle Contae Loch
Garman chun teacht ar learscáil níos mionsonraithe den limistéar ábhartha.
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