
Feirm Ghaoithe 
Choimín na Bodóige

Earrach 2022



Feirm Ghaoithe Choimín na Bodóige

Réamhrá
Tá na páirtnéirí co-fhorbartha FuturEnergy 
Ireland agus SSE Renewables (SSER) ag scrúdú 
féidearthachtaí do thionscadal fuinnimh In-
athnuaite i gCoimín na Bodóige i gCo. Chiarraí 
agus i gceantair thadhlacha laistigh de Cho. 
Chorcaí. Cé go bhfuil an tionscadal ag céim 
luath forbartha, creidimid gur maith an rud 
é bheith i gcumarsáid lenár gcomharsana 
ón tús. Tá sé mar aidhm againn tionscadail 
fhuinnimh ghaoithe atá freagrach a fhorbairt 
i slí atá go maith dúinn, go maith dár sochaí 
agus go maith dár gcomharsana. Cuireann an 
tarna nuachtlitir ar Fheirm Ghaoithe Choimín 
na Bodóige atá beartaithe nuashonrú sonrach 
ar fáil. Molaimid duit am a chaitheamh á léamh 
ar do chaoithiúlacht. Má éiríonn aon cheist as 
an ábhar atá inti ar mian leat a chur faoinár 
mbráid, nó más mian leat díreach labhairt 
linn go ginearálta nó go mion ar aon ní, téigh i 
dteagmháil le Brendan Twomey, an tOifigeach 
Idirchaidreamh Pobail (CLO) áitiúil, tá a shonraí 
teagmhála ar fáil ar chúl na bileoige seo. 
Táimid ag súil le cloisteáil uait.

Géarghá le fuinneamh in-athnuaite 
Tá géarchéim atá ag eascairt ón athrú 
aeráide ag cur níos mó brú ar an gá atá ag 
Éirinn le fuinneamh in-athnuaite. Anseo ag 
FuturEnergy Ireland agus SSE Renewables, is 
mian linn ár gcion a dhéanamh chun cabhrú le 
hÉirinn 80% dá cuid leictreachais a ghiniúint ó 
fhoinsí in-athnuaite faoi 2030 agus geilleagar 
atá neodrach ó thaobh carbóin de a bhaint 
amach faoi 2050. An sprioc atá againn ná 
tionscadal fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt 
i slí a bhaineann cothromaíocht amach idir 
riachtanais áitiúla agus an gá atá le hathrú 
i dtreo saoil atá níos inbhuanaithe. Tá sé 
d’acmhainn ag Feirm Ghaoithe Choimín na 
Bodóige cion tairbhe suntasach a dhéanamh 
i dtreo spriocanna contae, réigiúnacha agus 
náisiúnta a bhaint amach. Anois agus sinn i 
dtréimhse chorraitheach ina bhfuil praghas 
ola agus gáis ag éirí an-ard de thoradh ar 
imeachtaí ar fud na cruinne, chabhródh 
an tionscadal seo chomh maith le hÉirinn 
athléimneacht agus sláine feabhsaithe a bhaint 
amach ina córas fuinnimh. Tá buntáistí áitiúla 
i gceist chomh maith céanna: dhéanfadh 
an fhorbairt atá beartaithe do Choimín na 
Bodóige tairbhe mhór don geilleagar áitiúil le 
ranníocaíochtaí ar rátaí, Ciste Sochair Pobail 
agus aiseanna fóillíochta feabhsaithe.

Nuashonrú an tionscadail 

Leagan Amach Tosaigh Tuirbíní  
Treoraithe ag athbhreithniú deasc-bhunaithe 
agus faisnéis infhaighte, a ullmhaíodh an chéad 
leagan amach, Atriall Deartha 1 (ar dheis) 
ina bhfuil 19 tuirbín gaoithe. Dhéanfaí dóthain 
leictreachais ghlan a ghiniúint leis an méid seo 
tuirbín le cumhacht a thabhairt do thart ar 83,000 
teaghlach, rud a shábhálfadh thart ar 128,000 
tona astaíochtaí díobhálacha CO2 in aghaidh na 
bliana, is é sin astaíochtaí a bheadh cruthaithe 
murach sin ag giniúint leictreachais a bhíonn ag 
brath ar bhreoslaí iontaise. Socrófar ionad agus 
ailíniúchán infreastruchtúir láithreáin, ar nós 
bóithre láithreáin, cruasheastáin chrann tógála 
agus an fostáisiún tar éis an chéad chéim eile 
dearaidh. Cuimseoidh leagan amach deiridh aon 
athruithe a theastóidh tar éis na suirbhéireachtaí 
láithreáin, iniúchtaí láithreáin agus anailís ar fad 
a bheith curtha i gcrích agus cuirfear aiseolas 
san áireamh ón bpobal agus ó gheallsealbhóirí 
ginearálta an méid is féidir. Beidh an t-iarratas 
pleanála agus an Measúnacht Tionchair 
Tuarascáil ar Mheasúnú Tionchar Timpeallachta 
(EIAR) bunaithe ar an leagan amach deiridh.  

Suirbhéireachtaí agus Staidéir Timpeallachta 
Tá an timpeallacht an-tábhachtach dúinn. Tá 
rí-thábhacht ag baint le suirbhéireachtaí agus 
staidéir chríochnúla a dhéanamh ag agus 
timpeall ar an láithreán a chuirfidh ar ár gcumas 
feirm ghaoithe a dhearadh i slí a léiríonn ómós 
don timpeallacht máguaird. Tá na staidéir a 
leanas ag dul ar aghaidh go maith: 

• Suirbhéireachtaí
 Bithéagsúlachta Gnáthóg, suirbhéireachtaí ar 

speicis faoi chosaint (mamaigh agus drúchtín 
ballach) agus suirbhéireachtaí uisceacha 
(lena n-áirítear diúilicín péarla fionnuisce 
agus cúrsaí uisce) curtha i gcríoch faoi Meán 
Fómhair 2021. Cuireadh dhá bhliain, 2019 go 
2021, de shuirbhéireachtaí ar ghníomhaíochta 
ialtóg (sciathán leathair) i gcrích.
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Figiúr 1  Atriall Deartha 1: Léarscáil den leagan amach tuirbíní atá 
beartaithe ag staid seo na forbartha.
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• Éaneolaíocht:
 Chuir éaneolaithe suirbhéireachtaí pointí 

radhairc (sé sPR) i gcrích, maraon le 
suirbhéireachtaí éan goir, suirbhéireachtaí 
ar éin chreiche, suirbhéireachtaí traschreasa 
ar éin gheimhridh, suirbhéireachtaí ar fharaí 
chromán na gcearc, suirbhéireachtaí ar 
chreabhair ghoir agus ar chearca fraoigh goir 
a chur i gcrích don fhorbairt atá beartaithe. 
Cuireadh obair i gcrích ar shuirbhéireacht 
éan dhá bhliain idir 2018-2020 i gcomhréir 
le treoirlínte an Scottish National Heritage 
(treoirlínte dea-chleachtais). Cuireadh a 
thuilleadh suirbhéireachtaí i gcrích idir Eanair 
agus Márta 2021. 

• Hidreolaíocht & Cáilíocht Uisce
 Tá staidéir bhonnlíne uisce (screamhuisce 

agus uisce dromchla) curtha i gcrích. Tá an 
dearadh draenála atá beartaithe déanta 
ar shlí a chinnteoidh nár chóir go dtiocfadh 
aon mhéadú ar thuilte níos faide síos le sruth 
mar thoradh ar fhorbairt na feirme gaoithe 
atá beartaithe. Mar is dual don fheirmeacha 
gaoithe, tarlaíonn formhór na hoibre tógála 
gar don dromchla, go ginearálta is beag 
iad na tionchair a bhíonn ar screamhuisce. 
is uisce dromchla go príomha an gabhdóir 
is íogaire, agus tá clár cáilíochta uisce 
sonrach i bhfeidhm ó Eanair 2021 atá tar éis 
bliain iomlán sonraí a bhailiú. Cabhróidh an 
mhonatóireacht ar cháilíocht an uisce aon 
athruithe a aithint i dtimpeallacht an uisce de 
thoradh na scéime atá beartaithe. Cuireadh 
faid siar de 65m ó dhobharlaigh dromchla i 
bhfeidhm agus leagan amach an láithreáin 
bheartaithe á fhorbairt chun tionchar 
féideartha a laghdú.

• Geolaíocht 
 Bailíodh réamh-thóraíochtaí móna i mí 

Aibreáin 2021. Léiríodh leis seo meán-
dhoimhneacht mhóna de 0.9 méadar ag 
an láthair. Meastar gur claonadh thart ar 
5%-7% atá ar fhánaí an láithreáin, rud a 
fhágann laistigh den raon go bhféadfaí baol 
a bheith ann de shleamhnú móna. Ach, tá 
an mhóin atá sa láithreán de cháilíocht nach 

bhfuil cosúil le móin a mbíonn mórbhaol 
sleamhnaithe portaigh á leanúint. Beidh 
doimhneacht agus cáilíocht mhóna ina 
bhfachtóirí agus measúnú á dhéanamh 
ar sheasmhacht an phortaigh trasna an 
láithreáin ar fad. Cuirfear tús le hoibreacha 
iniúchta láithreán, lena n-áirítear tóraíocht 
mhóna, polladh tástálach agus druileáil tar 
éis an chéad atriall deartha eile. Beidh na 
sonraí seo ar fáil don mheasúnú sonrach 
ar sheasmhacht an phortaigh i dteannta 
measúnachtaí cuimsithe sa chaibidil ar Ithir 
& Geolaíocht sa Tuarascáil ar an Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta.

• Torann: 
 Mar chuid don mheasúnú tionchair torainn, 

cuireadh monatóireacht bhonnlíne ar 
thorann i gcrích thar tréimhse sé seachtainí 
ó Mheitheamh na bliana 2021. Déanfar 
measúnachtaí torainn agus creatha le 
linn céimeanna tógála agus oibríochta an 
tionscadail a chabhróidh le dearadh na 
feirme gaoithe.

• Oidhreacht Chultúrtha: 
 Nuair a bhí leagan amach an láithreáin á 

fhorbairt ag an bhfoireann chuireadar faid 
siar oiriúnach de 50 méadar i bhfeidhm ó 
shéadchomharthaí oidhreachta cultúrtha 
agus ársaíochta. Cuireadh cigireachtaí sa 
ghort i gcrích ar na sócmhainní oidhreachta 
cultúrtha ar fad atá aitheanta agus 
inrochtana laistigh de theorainn na forbartha. 
Ó na cigireachtaí seo aithníodh roinnt Taifead 
Séadchomharthaí agus Áiteanna (RMPs), 
Fardal Náisiúnta um Oidhreacht Ailtireachta 
(NIAH) agus thángthas ar roinnt sócmhainní 
nach raibh ar eolas roimhe seo laistigh den 
láithreán ó na cigireachtaí seo. Go dtí seo, níl 
aon tuirbíní i ngiorracht aon cheann de na 
sócmhainní aitheanta. Cuirfidh na hatriaill 
deartha atá fós le déanamh san áireamh aon 
RMPs, NIAH agus sócmhainní nach raibh ar 
eolas roimhe seo ach a thiocfaidh chun solais 
le linn cigireachtaí sa ghort, agus cuirfear an 
maolánú 50-méadar céanna i bhfeidhm.

 

Radharc den láthair tógtha ón Maoilinn, ag féachaint soir ó thuaidh
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• Teileachumarsáid Mhóibíleach agus Teilifís 
 Ar nós gach treallamh leictreach, 

cruthaíonn tuirbíní gaoithe tonnta leictrea-
maighnéadacha a d’fhéadfadh trasnaíocht 
a chruthú do chumarsáidí craoltóireachta. Is 
féidir an trasnaíocht seo a shárú ach sraonairí 
nó athsheoltóirí a shuiteáil. Cuirfidh an chéad 
chéim deartha eile maidir le Feirm Ghaoithe 
Choimín na Bodóige naisc teileachumarsáide 
atá gar don láthair san áireamh. Tá Crann 
Teileachumarsáide Mhullach an Ois suite 
ó dheas ó Choimín na Bodóige ar a bhfuil 
oibritheoirí ag feidhmiú ar nós 2RN, Vodafone 
agus Bord Soláthair an Leictreachais a 
sholáthraíonn seirbhísí teilifíse, guthán póca 
agus idirlín. Tar éis dul i gcomhairle leis 
na geallsealbhóirí teileachumarsáide seo 
d’aithníodh roinnt nasc a thrasnaíonn an 
láithreán. Tá maolánaithe deighilte aitheanta 
chomh maith agus cuirfear san áireamh iad 
mar chuid den chéad chéim deartha eile 
chun an baol féideartha trasnaíochta 
a laghdú.

•  Scóipeáil don Mheasúnacht Tionchair 
Timpeallachta agus Comhairliúchán

 Tá an scóipeáil don Mheasúnacht Tionchair 
Timpeallachta críochnaithe agus déanfar 
uaslódáil ar an Tuarascáil Scóipeála ginearálta 
go luath ar shuíomh Gréasáin an tionscadail: 
www.cummeennabuddogewindfarm.ie. 
Sonraítear leis seo na fachtóirí ar fad is gá 
a chur san áireamh sa Tuarascáil ar an 
Measúnacht Tionchair Timpeallachta (TMTT) 
a seoltar isteach le hiarratas pleanála. 
Chuathas i gcomhairle le breis agus 50 
eagraíocht lena n-áirítear Comhairle Contae 
Chiarraí, Comhairle Contae Chorcaí agus an 
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. 
Leanfaidh an fhoireann tionscadail do bheith 
rannpháirteach leo siúd a ndeachthas i 
gcomhairle leo i gcaitheamh phróisis an RTT 
agus dearaidh. Féachtar ar fheirmeacha 
gaoithe go tipiciúil mar Fhorbairt ar 
Bhonneagar Straitéiseach (FBS) má shásaítear 
critéir áirithe. Nuair atá acmhainn níos mó ná 
50MW ag feirm ghaoithe, is gá dul i gcomhairle 
leis An Bord Pleanála (ABP) le dearbhú d’fháil 
más FBS atá i gceist nó nach ea. Chas an 
fhoireann tionscadail le ABP i mí na Nollag 
2021 agus leanfaidh sí do bheith i dteagmháil 
leis ABP tar éis atriaill deartha éagsúla 
Fheirm Ghaoithe Choimín na Bodóige. Má 
dhearbhaítear gur mar FBS atá an tionscadal 
le rangú cuirfear isteach iarratas ar chead 
pleanála díreach go dtí ABP i bhFómhar na 
bliana 2022.

Ciste Sochair Pobail 
Tá sé d’acmhainn ag Feirm Ghaoithe Choimín na 
Bodóige buntáistí a thabhairt go pobail áitiúla. 
Cuirfidh an tionscadal maoiniúchán suntasach 
ar fáil don phobal áitiúil i gcomhréir leis an Scéim 
Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite (RESS) 
nua. Beidh níos mó faisnéise againn maidir leis 
an Ciste Sochair Pobail, lena n-áirítear figiúr 
réamh-mheasta, sa chéad nuachtlitir eile.

An Chéad Chéim Eile 
Earrach/Samhradh 2022
- Iniúchtaí láithreán ag leanúint ar aghaidh 

a dhíríonn ar shuirbhéireachtaí agus  
staidéir timpeallachta.

-  Atriall deartha 2 de leagan amach na dtuirbíní 
agus eisiúint Nuachtlitir 3 a chríochnú. 

-  Táimid ag leanúint ar aghaidh lenár 
rannpháirtíocht sa phobal agus ár nOifigeach 
Idirchaidreamh Poiblí (CLO) Brendan ag 
glaoch go tithe Sa cheantar (ag cloí le 
treoirlínte Covid an Rialtais ag an am). 

-  Atriall deartha 3 a chríochnú agus brú 
ar aghaidh le Measúnachtaí Tionchair 
Timpeallachta. 

Samhradh/Fómhar 2022
- Ceardlanna poiblí ar aon phointí spéise ar 

leith ar nós torann nó éiceolaíocht. 
-  Leagan amach deiridh tuirbíní. Bróisiúr 

tionscadail agus taispeántas fíorúil 
mionsonraithe.

-  Seimineár Eolais Phoiblí ar líne (Webinar). 
-  Clinicí rannpháirtíochta pobail.



Déan Teagmháil Linn 
Fáiltímid roimh bhur dtuairimí agus aiseolas ar aon ghné den 
tionscadal. Cuir glaoch nó seol rphost go Brendan dá mba 
mhaith leat go gcuirfí tú ar ár liosta seachadta. 

Oifigeach Idirchaidreamh Pobail: Breandán ó Tuama 
Guthán: 087 971 2151 
R-phost: cummeennabuddoge@futurenergyireland.ie 
Suíomh Gréasáin: www.cummeennabuddogewindfarm.ie 

Seoladh:
f/ch Oifig Coillte, 
Cúl na Ceartan, 
Príomhshráid Íochtair, 
Oileán Chiarraí, 
Co. Chiarraí.

info@futurenergyireland.ie
www.futurenergyireland.ie

Cuideachta chomhfhiontair idir Coillte agus Bord Soláthair an Leictreachais


