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Is féidir leat fanacht i dteagmháil leis an tionscadal trínár suíomh gréasáin,
áit a mbeifear ag postáil nuashonruithe ar an dul chun cinn chomh maith
le sonraí faoi na hoibreacha atá ar siúl. Chun tuilleadh fiosrúchán a
dhéanamh, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn le ríomhphost
nó sa phost ag:

Bainisteoir Tionscadail FRS Caisleán Na Finne

An Oifig Tionscadail: RPS, Ionad Gnó an Chiste Fiontair, Baile
Raithin, Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall, F92 AF43

Ríomhphost: castlefinnfrs@rpsgroup.com

Láithreán Gréasáin: https://countydonegalfrs.ie/castlefinnfrs/

TÉIGH I DTEAGMHÁIL LINN

NAISC ÁBHARTHA



CÉN CHÉIM AG A BHFUIL AN TIONSCADAL?  
D’aithin an Fhoireann Tionscadail an Rogha Scéime is Fearr do Chaisleán na Finne. Reáchtáladh Lá Eolais don Phobal 
san Ionad CPI agus cuireadh an Rogha is Fearr i láthair an phobail.  Bhí freastal maith ar an ócáid agus plé tairbheach 
ann. Tá machnamh á dhéanamh ag an RPS ar an aiseolas a bailíodh ag an ócáid agus iad ag tabhairt an Rogha Scéime is 
Fearr chun críche.

AN ROGHA SCÉIME IS FEARR FRS CHAISLEÁN NA FINNE
Soláthróidh an Rogha Scéime Is Fearr Caighdeán Cosanta (SoP) aon bhliain as céad. Forbraíodh Plean Oiriúnaithe Um 
Athrú Aeráide agus Plean Intógachta, Oibríochtaí agus Cothabhála chomh maith. Rinneadh leasuithe beaga ar an Rogha 
is Fearr Scéime mar gheall ar na pleananna seo.

585m de chlaífoirt chréafóige le cosaint a thabhairt ar thuilte díreach as Abhainn na Finne atá sa scéim. Tógfar na claífoirt 
seo laisteas den bhaile agus beidh siad 3.5 m (11.5 troigh) os cionn leibhéal na talún ar an mheán. Tógfar na claífoirt seo 
laisteas den bhaile agus beidh siad 3.5 m (11.5 troigh) os cionn leibhéal na talún ar an mheán. 

Atógfar tóchar Shruthán an Droichid a ritheann faoi acomhal N15 / R235 taobh amuigh de McGlynns le cumas sreafa níos 
airde.

Atógfar tóchar sruthchúrsa Chaisleán na Finne a ritheann ó dheas faoin N15 roimh theacht amach taobh le hionad CPI le 
cumas sreafa níos airde.

Tógfar 296m de chlaífoirt chréafóige agus balla 160m thart ar an ionad CPI agus thuas an abhainn ón N15 le cosaint a 
thabhairt ar thuilte ó shruthchúrsa Chaisleán na Finne.  Beidh na cosaintí seo 1.1 m (3.5 throigh) os cionn leibhéal na 
talún.

Athlonnófar áitreabh cónaithe i gCúil na Slinne ar an taobh ó dheas d’Abhainn na Finne ar shiúl ó thuilemhá na Finne.
Tá mionsonraí faoin Rogha Scéime Is Fearr ar fáil ar shuíomh gréasáin Tionscadal FRS Chaisleán na Finne ag:

https://countydonegalfrs.ie/castlefinnfrs/index.php/public-information-day 

I ndiaidh cur i gcrích an Dréachtphlean Oiriúnaithe Um Athrú Aeráide, moladh roinnt leasaithe don Rogha Scéime Is Fearr. 
Ina measc seo, tá athrú don chosaint mholta le himeall thiar an Ionad CPI, taobh thiar den charrchlós. Bheadh bacainn 
tuille ann seachas claífort agus dearadh dúshraithe ann a ligfeadh do chur le hairde na bacainne amach anseo. Moladh 
fosta cur le méid tóchair Bridge Burn a ritheann faoin acomhal bóithre os comhair McGlynns. Cinnteoidh na hathruithe seo 
go bhféadfaidh an scéim a chur in oiriúint de réir athruithe aeráide.

NA CHÉAD CHÉIMEANNA EILE
Cuirfear Céim I den tionscadal i gcrích sna míonna atá romhainn agus an tuairisciú réidh, An Tuairisc Mheasúnachta 
maidir le Tionchar Timpeallachta agus Ráiteas Tionchair Um An Rogha Scéime Is Fearr san áireamh. San áireamh i 
dtuairisc chuimsitheach ar Chéim I beidh mionsonraí ar na tascanna teicniúla eile a rinneadh leis an Rogha Scéime 
Is Fearr a bhaint amach. Nuair a bheidh Céim I den Scéim Faoisimh Tuilte faofa, rachaidh an tionscadal ar aghaidh 
chuig Pleanáil Chéim II, ina n-iarrfar cead ar an Údarás Pleanála ábhartha.

BREAC-CHUNTAS AR CHLAR SCEIM

Is meastacháin iad ha hamscálaí a thugtar ach d’fhéadfaí iad a athrú. Tá an Fhoireann Tionscadail ag obair go dian le moill ar an chlár a mhaolú 
agus deiseanna féideartha le tascanna an tionscadail a bhrostú á meas acu. 

I ndiaidh próiseas tairsceana, bronnadh conradh Imscrúdú Talaimh do Northwest I Geotech. Tá an tImscrúdú le tosú i 
gCaisleán na Finne in Márta 2023 (poill tóraíochta agus claiseanna trialach). Tá eolas faoi choinníollacha talaimh de dhíth 
do dhearadh achomair na scéime (Pleanáil).

IMSCRÚDÚ TALAIMH

Tá measúnú timpeallachta maidir leis an Rogha Scéime Is Fearr ag dul ar aghaidh. Rinne an Grúpa Stiúrtha athbhreithniú 
ar Thuairisc Scóipe an EIA roimh an Tuairisc Mheasúnachta maidir le Tionchar Timpeallachta (EIAR) a chur i gcrích.

MEASÚNACHT TIMPEALLACHTA

An Rogha Scéime is Fearr do Chaisleán na Finne


