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An Fóram Uisce

Ráiteas an
chathaoirligh
Tá áthas orm an tríú Tuarascáil Bhliantúil den Fhóram
Uisce – The Water Forum a chur i láthair.
Bhí an bhliain atá caite an-ghnóthach, ní hamháin don
Fhóram, ach do na gníomhaireachtaí agus páirtithe
leasmhara éagsúla lena mbíonn teagmháil ag an bhFóram.
Cuireadh dlús leis an obair ar chur i bhfeidhm an dara Plean
Bainistíochta Abhantraí le linn na bliana. Tá fianaise ann
go bhfuil borradh i ndiaidh teacht ar an móiminteam agus
ar an bhfuinneamh maidir le roinnt mhaith gnéithe. Tá an
struchtúr rialachais maidir leis an gcur i bhfeidhm neadaithe
agus gníomhachtaithe agus glacann An Fóram páirt ann,
agus bíonn sé ag idirghníomhú leis na gnéithe éagsúla atá
ann de réir mar is gá; táthar i ndiaidh cur go mór le Clár
Uisce na nÚdarás Áitiúil (LAWPRO) le ceapadh tuilleadh
foirne; tá córas tástála na GCC ar bun go fóill, agus táthar
i ndiaidh cur le réimse clár nuálach a bhaineann le tionchar
na talmhaíochta go háirithe ar uisce a mhaolú.
Maidir leis sin, tugann An Fóram suntas ar leith don
dúshlán leanúnach a bhaineann lenár n-uiscí a chosaint,
mar a tugadh le fios i dTuarascáil na GCC ar Cháilíocht
Uisce na hÉireann 2013-2018, a foilsíodh le linn na bliana.
Tarraingíonn an tuarascáil sin aird ar phatrún de laghdú
leanúnach ar cháilíocht uisce, in aibhneacha go háirithe,
agus cailleadh láithreán ardcháilíocht abhann. Cuireann
sé go tráthúil le forbairt an tríú timthriall den Phlean
Bainistíochta Abhantraí, atá le tosú go luath. Tá An Fóram
ag súil le páirt ghníomhach a ghlacadh sa phróiseas sin.
Ó thaobh seirbhísí uisce de, bhí An Fóram i ndlúth-theagmháil
leanúnach le hUisce Éireann agus leis an gCoimisiún um
Rialáil Fóntas (CRU) go fóill, trína fhochoiste Seirbhísí Uisce.
Maidir le hUisce Éireann, chuir An Fóram staidéar i gcrích le
linn na bliana ar an togra de chuid Uisce Éireann go dtabharfar
aghaidh ar na fadhbanna soláthair uisce i mBaile Átha Cliath
agus Lár na Tíre trí astarraingt ó Imchuach an Phairtín ar an
tSionainn. Anuas air sin, choinnigh An Fóram súil ghéar ar
spriocanna cóireála fuíolluisce Uisce Éireann. Lean sé air ag
tabhairt freagra ar roinnt cuirí comhairliúcháin, ar a dtugtar cur
síos níos déanaí sa tuarascáil seo, freisin.
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Chun tabhairt faoina spriocanna straitéiseacha,
choimisiúnaigh An Fóram staidéar ar rannpháirtíocht an
phobail i dtionscnaimh chosanta uisce agus chaomhnaithe
uisce freisin. Chuir sé feabhas ar a chumas teicniúil féin
le linn na bliana, trí Cheannasaí Taighde agus Ceannasaí
Oideachais/Cumarsáide a cheapadh, agus beidh an bheirt
acu mar thaca ag obair agus smaointeoireacht An Fhóraim
sna blianta atá amach romhainn, agus cothóidh siad iad.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil
le gach comhalta den Fhóram as a gcuid dúthrachta,
tiomantais agus rannchuidithe le hobair an chláir le bliain
anuas. Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil leo siúd
a bhog ar aghaidh ón bhFóram le linn na bliana. Is é An
Fóram an t-aon chomhlacht reachtúil amháin de pháirtithe
leasmhara a bhfuil cáilíocht uisce de shainchúram air
agus aithnítear go forleathan an ról lárnach atá aige
i rannpháirtíocht agus comhairliúchán poiblí. Is mian liom
buíochas ó chroí a ghabháil leis na hoifigigh sa Roinn
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil; sa Ghníomhaireacht
um Chaomhnú Comhshaoil, sa Choimisiún um Rialáil
Fóntas agus in Uisce Éireann.
Thar ceann An Fhóraim, ba mhaith liom buíochas ó chroí
a ghabháil leis na foirne as a síorthiomantas agus a saineolas
teicniúil. Ina ról mar Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach,
bhí Sharon Kennedy ceannródaíoch maidir le forbairt agus
obair An Fhóraim ó bunaíodh é. D'aistrigh sí go ceapachán
nua le linn na bliana. Guímid gach rath uirthi ina ról nua.
An Dr Tom Collins
Cathaoirleach

The Water Forum

Maidir leis an
bhFóram Uisce
Bhunaigh an tUasal Eoghan Murphy, T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil An Fóram Uisce (The Water Forum) ar bhonn reachtúil i mí
Meithimh 2018, i gcomhréir leis an Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017.
Is é An Fóram an t-aon chomhlacht
reachtúil a dhéanann ionadaíocht ar
na páirtithe leasmhara uile a bhfuil
suim acu i gcáilíocht dobharlaigh na
hÉireann. Tá 26 comhalta, lena n-áirítear
ionadaithe ó réimse leathan
eagraíochtaí a bhfuil naisc dhíreacha
acu le ceisteanna a bhaineann le
cáilíocht uisce agus tomhaltóirí uisce
poiblí mar chuid den Fhóram. Bhí baint
ag tuairim is 50 eagraíocht éagsúil le
hainmniúchán na gcomhaltaí.
I gcomhréir le ceanglais an Achta
um Sheirbhísí Uisce, 2017, tá róil
chomhairleacha ag an bhFóram
maidir leis an Aire Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil, Uisce Éireann, an
Coimisiún um Rialáil Fóntas agus an
Coiste Comhairleach ar Bheartas Uisce.
Tugann An Fóram deis do pháirtithe
leasmhara réimse ceisteanna a
bhaineann le cáilíocht uisce, uisce

i gceantair thuaithe, custaiméirí
Uisce Éireann agus cur i bhfeidhm
na Creat-treorach Uisce agus Plean
Bainistíochta Abhantraí na hÉireann
2018-2021 a phlé agus a anailísiú.
Thug an tAcht um Sheirbhísí Uisce,
2017 bonn reachtúil don Fhóram.
Rinne an tAcht foráil freisin maidir le
díscaoileadh an Fhóraim Uisce Poiblí
(ar bhain a shainchúram go príomha le
cúrsaí a bhí ábhartha d'Uisce Éireann
agus don Rialálaí) agus an Coiste
Náisiúnta um Sheirbhísí Uisce na
Tuaithe (an coiste a thug faoi
cheisteanna a bhain le cúrsaí uisce
faoin tuath), agus rinneadh a gcuid
feidhmeanna a ionchorprú san Fhóram.
Is eintiteas neamhspleách é An Fóram
agus tá sé de rogha aige a chlár oibre
féin agus na modhanna a úsáidfear
chun a chuid tuairimí agus anailíse
a chur in iúl a chinneadh.

Bhí an Dr Tom Collins, ár
gCathaoirleach, ina Chathaoirleach
ar an bhFhóram Uisce Poiblí agus
ina iar-Chathaoirleach ar an gCoiste
Náisiúnta um Fhaireachán Uisce na
Tuaithe. Déantar comhghairdeas le
Sharon Kennedy, a bhog go ról nua
i Samhain 2019; Donal Purcell, ár
nOifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach
nua; Alec Rolston, ár gCeannasaí
Taighde agus Gretta McCarron,
ár gCeannasaí Cumarsáide agus
Oideachais, agus guitear gach rath
orthu. Tá oifig An Fhóraim san
Aonach, Contae Thiobraid Árann.
Féadfar tuilleadh faisnéise maidir
leis an bhFóram a fháil ar
www.thewaterforum.ie

26

comhalta
ainmnithe ag

50

eagraíocht
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Ráiteas misin
Ról An Fhóraim, ar an gcéad dul síos, ná

fís a aithint dár ndobharlaigh – agus
iad ina n-uiscí glana agus folláine,
a thacaíonn leis an mbithéagsúlacht
agus atá ina mbunús le saol dearfach
eacnamaíoch agus cultúrtha.
Tá sé de chúram ar an bhFóram a chinntiú go gcuirfí an
fhís sin i gcuimhne do na páirtithe leasmhara uile go rialta,
chomh maith lena ról maidir leis an fhís sin a bhaint amach
agus tacú léi.
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The Water Forum

Cuirfidh An Fóram ardán aontaitheach ar fáil do leasanna iomadúla, leasanna
a bhíonn in iomaíocht lena chéile uaireanta, chun oibriú le chéile ar bhealach
comhoibríoch a bhaineann úsáid as saineolas agus taithí a chéile chun dul
i ngleic leis an iomaí dúshlán atá roimh an fhís.
Tá ról ag an bhFóram freisin na páirtithe leasmhara ar fad a spreagadh agus
a chur ar an eolas, agus oideachas a chur orthu agus a ndúshlán a thabhairt
maidir le cúrsaí a bhaineann leis an bhfís seo.

Ba cheart go mbeadh sé d'aidhm ag gach ceann dár
ngníomhaíochtaí ceann amháin, ar a laghad, de na torthaí
sin a bhaint amach.
Tacóidh an Fóram le cur i bhfeidhm an Phlean Bainistíochta Abhantraí agus
déanfaidh sé monatóireacht ghníomhach ar an dul chun cinn air. Cuirfidh an Fóram
anailís dhearfach chriticiúil ar fáil maidir leis an dul chun cinn agus ceisteanna atá
ábhartha maidir lenár bhfís le haghaidh uiscí glana agus folláine a bhaint amach, nó
ceisteanna a d'fhéadfaí an fhís sin a chur i mbaol, má éilítear air agus nuair a éilítear air.
De réir na tuisceana atá aige ar an bhfís agus ag féachaint ar a theagmháil
le páirtithe leasmhara, tá An Fóram freagrach as moltaí a dhréachtú maidir
le forbairt leanúnach beartas agus straitéisí náisiúnta i ndáil le gach ceist uisce
agus oibriú i gcomhar le gach páirtí leasmhara agus gníomhaireacht stáit chun
an sprioc choiteann roinnte a leagtar amach sa Phlean Bainistíochta Abhantraí
maidir le dea-stádas dá n-uiscí, a bhaint amach arís.
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Comhaltaí An Fhóraim
Tá 26 comhalta, lena n-áirítear ionadaithe ó réimse leathan eagraíochtaí
a bhfuil naisc dhíreacha acu le ceisteanna a bhaineann le cáilíocht uisce
agus tomhaltóirí uisce poiblí mar chuid den Fhóram. Bhí baint ag tuairim
is 50 eagraíocht éagsúil le hainmniúchán na gcomhaltaí go luath i 2017.
Cathaoirleach

Slatiascaireacht agus spóirt uisce

Pobal agus deonach

An Dr Tom Collins

Martin McEnroe (Slatiascaireacht)
An Dr Tim Butter (Spóirt Uisce)

Gerald Quain (Nasc Tuaithe na hÉireann)
David Wright (An Earnáil Dheonach)

Gnó

Tomhaltóirí

Neil Walker (IBEC)

Connie Rochford (Tomhaltóir
Uisce Éireann)
Keith Hyland (Tomhaltóir Uisce Éireann)
Laurie Kearon (Tomhaltóir Uisce Éireann)

Talmhaíocht
Thomas Cooney (IFA)
Derrie Dillon (Macra)
Denis Drennan (ICMSA)
Dominic Cronin (ICOS)
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The Water Forum

Oideachas

Foraoiseacht

Turasóireacht

An Dr Suzanne Linnane (DKIT)

Brendan Fitzsimons (Comhairle Crann
na hÉireann)

Tim Fenn (IHF)

Comhshaol
Bernadette Connolly (Fóram
Comhshaoil Chorcaí)
Ollan Herr (ZWAI)
Sinead O’Brien (SWAN)
Charles Stanley-Smith (Env. Pillar)
Elaine McGoff (An Taisce)

Iontaobhais aibhneacha

Ceardchumainn
Liam Berney (ICTU)

An Dr Thomas Harrington (IA na Máighe)

Uisce na tuaithe
Barry Deane (NFGWS)
Jean Rosney (NFGWS)

Iascach/dobharshaothrú
Folamh

Tithíocht shóisialta
Kevin Ryan (ICSH)
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Tá An Fóram freagrach as
moltaí a dhréachtú maidir
le forbairt leanúnach beartas
agus straitéisí náisiúnta
i ndáil le gach ceist uisce.
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The Water Forum

Cruinnithe An
Fhóraim 2019
Bhí na cruinnithe iomlánacha seo a leanas
ag an bhFóram i 2019:
9ú Feabhra – Óstán Aisling, Baile Átha Cliath
9ú Aibreán – Óstán Aisling, Baile Átha Cliath
28ú Bealtaine – Óstán Bhóthar na Trá, Gaillimh
16ú Iúil – Óstán Aisling, Baile Átha Cliath
3ú Meán Fómhair – Óstán Aisling, Baile Átha Cliath
30ú Deireadh Fómhair – Óstán Aisling, Baile Átha Cliath
3ú Nollaig – Óstán na Bó Deirge, Baile Átha Cliath
Rinneadh freastal de 65% ar an meán ar na cruinnithe iomlánacha.
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Coistí agus
grúpaí oibre
Buanchoiste um Sheirbhísí Uisce
Chinn an Fóram Uisce, ag a chruinniú a reáchtáladh ar an
10 Aibreán 2018, go mbunófaí Buanchoiste um Sheirbhísí Uisce,
agus a thiomantas do rannpháirtíocht páirtithe leasmhara ar
gach ceist a bhaineann le seirbhísí uisce (lena n-áirítear uisce
óil agus fuíolluisce) ag leibhéal beartais straitéisigh náisiúnta
a éascú agus an sprioc choiteann acu go ndéanfaí soláthar agus
cáilíocht uisce óil a fheabhsú agus ár n-uiscí a chosaint agus
a athbhunú, á athdhearbhú aige agus sin á dhéanamh aige.
Tháinig an Buanchoiste le chéile seacht n-uaire (8ú hEanáir,
27ú Márta, 1ú Bealtaine, 19ú Meitheamh, 26ú Meitheamh,
24ú Meán Fómhair agus 13ú Samhain).
Is gá don choiste ceisteanna a bhaineann le huisce óil agus
fuíolluisce a phlé agus anailís a dhéanamh orthu, na ceisteanna
seo a leanas san áireamh, ach gan a bheith teoranta dóibh:

páirtithe leasmhara ar gach ceist a bhaineann le bainistiú
dobharcheantar ag leibhéal beartais straitéisigh náisiúnta
a éascú agus an sprioc choiteann acu go ndéanfaí ár n-uiscí
a athbhunú agus soláthar agus cáilíocht uisce óil a fheabhsú
freisin, á athdhearbhú aige agus sin á dhéanamh aige.
Mar chuid de ról an Choiste, tá sé de fhreagracht air tuairisc
a thabhairt don Fhóram ag a chruinnithe iomlánacha maidir
leis na Cuspóirí Straitéiseacha seo a leanas:

Cuspóir 2
Caomhnú uisce

Cuspóir 1
An plé ar uisce in Éirinn a stiúradh

Cuspóir 4
Leasanna chustaiméirí Uisce Éireann

Cuspóir 3
Cuspóir 5
Ceisteanna uisce na tuaithe

Cur i bhfeidhm beartais maidir leis an bPlean
Bainistíochta Abhantraí agus an Chreat-treoir
Uisce a athbhreithniú agus comhairle
a thabhairt maidir leo

Cuireann an Coiste a thuairiscí isteach lena mbreithniú ag
cruinnithe iomlánacha An Fhóraim. Tá Barry Deane ina
chathaoirleach air agus is iad Jean Rosney/Joe Gallagher,
Keith Hyland, Connie Rochford, Laurie Kearon, an
Dr Suzanne Linnane, Denis Drennan, Kevin Ryan agus
Sinead O’Brien na comhaltaí eile de.

Cuspóir 6

Buanchoiste um Bainistiú Abhantrach

Cuspóir 7

Chinn an Fóram Uisce, ag a chruinniú a reáchtáladh ar an
10 Aibreán 2019, go mbunófaí Buanchoiste um Bainistiú
Abhantrach, agus a thiomantas do rannpháirtíocht

Tacaíocht a chur ar fáil do chomhairliúchán agus
rannpháirtíocht phoiblí ar gach ábhar a bhaineann
le cúrsaí uisce, agus iad a chur chun cinn
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Feasacht agus oideachas an phobail ar luach
an uisce a stiúradh (sa mhéid go mbaineann
sé le bainistiú abhantrach agus i gcomhar leis
an mBuanchoiste um Sheirbhísí Uisce)

The Water Forum

Breithneoidh an Buanchoiste moltaí i ndáil leis na
spriocanna agus na ngníomhartha a aithnítear sa Phlean
Straitéiseach maidir leis na cuspóirí sin, agus cuirfidh siad
faoi bhráid An Fhóraim iad, mar a éilíonn An Fóram agus/
nó mar a mheasann an Buanchoiste a bheith cuí. Tá an
Dr Tom Collins ina chathaoirleach ar an mBuanchoiste agus
is iad Charles Stanley Smith, Gerald Quain, Sinéad O’Brien,
Brendan Fitzsimons, Thomas Cooney, Tom Harrington,
Denis Drennan, Jean Rosney, Suzanne Linnane agus Martin
McEnroe na comhaltaí eile de.
Chuir an Buanchoiste tús lena chuid oibre i mí Mhárta agus
tháinig sé le chéile ocht n-uaire (20ú Márta, 1ú Bealtaine,
9ú Bealtaine, 17ú Bealtaine, 19ú Meitheamh, 26ú Meitheamh,
24ú Meán Fómhair agus 13ú Samhain).

Grúpa oibre an siompóisiam
Bhunaigh An Fóram grúpa oibre ag a chruinniú ar an
3ú Meán Fómhair, chun ár Siompóisiam náisiúnta, a bhí le
tionóladh go luath in 2020, a eagrú. Bhí an Dr Tom Collins
ina chathaoirleach ar an ngrúpa agus bhí Sinéad O’Brien,
Martin McEnroe, Dennis Drennan, Elaine McGoff agus baill
foirne mar chuid de.
Tháinig an grúpa le chéile cúig huaire (16ú Meán Fómhair,
2ú Deireadh Fómhair, 24ú Deireadh Fómhair, 11ú Samhain
agus 27ú Samhain).
Thug an Grúpa tuairiscí ar dhul chun cinn ar chlár,
aoichainteoirí agus lóistíocht an Siompóisiam do Chruinnithe
Iomlánacha An Fhóraim chun ionchur agus cead a fháil.

Cruinniú den Bhuanchoiste um Bainistiú Abhantrach.
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Plean Straitéiseach 2018-2021
Ghlac An Fóram lena Phlean Straitéiseach don tréimhse 2018 go dtí 2021 i mí na Nollag
2018. Leagtar amach sa straitéis sraith de Thosaíochtaí Straitéiseacha a cinneadh ag
féachaint do ról reachtúil An Fhóraim agus do ról agus feidhmeanna eagraíochtaí agus
gníomhaireachtaí eile.
Aontaíodh go ndíreoidh an obair ar dhul i ngleic le bearnaí agus
luach a chur le beartas agus ceisteanna a bhaineann le cúrsaí
uisce d'fhonn idirghníomhú dinimiciúil a éascú idir an eolaíocht,
an beartas, an seachadadh clár agus na páirtithe leasmhara.

Tá sé beartaithe go gcabhróidh an obair sin le comhairle a chur ar
fáil dár mbeartas náisiúnta maidir lenár dtimpeallacht uisce agus
lenár seirbhísí uisce; agus feasacht an phobail ar leochaileacht
acmhainn an uisce á cur chun cinn ionas go dtacófaí le hathrú
iompraíochta agus meoin agus sin á dhéanamh.

Seo a leanas na téamaí straitéiseacha ar a ndíreofar aird sa dá bhliain
amach romhainn:

1.	Comhairle a chur ar an Aire
agus tacú leis an díospóireacht
ar cheapadh beartas náisiúnta
a bhaineann le huisce.
2.	Caomhnú uisce a chur chun cinn
agus bonn eolais a chur faoin
mbeartas ábhartha náisiúnta.
3.	Athbhreithniú a dhéanamh ar chur
i bhfeidhm Phlean Bainistíochta
Abhantraí na hÉireann 2018-2021
agus na Creat-treorach Uisce,
agus comhairle a thabhairt maidir
leo, agus é sin uile a dhéanamh ar
bhonn leanúnach.
4.	Moltaí a thabhairt ar
fheidhmíocht Uisce Éireann, ag
tagairt go háirithe do leasanna
thomhaltóirí Uisce Éireann.
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5.	Tacú le soláthar agus forbairt
Seirbhísí Uisce faoin Tuath agus
ceisteanna a bhaineann le
soláthairtí príobháideacha, agus
athbhreithniú a dhéanamh orthu.
6.	Clár a stiúradh i ndáil le feasacht
agus oideachais an phobail
ar luach an uisce.
7.	Tacaíocht a chur ar fáil do
chomhairliúchán agus
rannpháirtíocht phoiblí ar gach
ábhar a bhaineann le cúrsaí
uisce, agus iad a chur chun cinn.
Sainaithnítear sa straitéis a spriocanna agus na
gníomhartha do gach ceann de na cuspóirí sin
agus na hacmhainní a bheidh de dhíth chun
tacú leo. I ndiaidh plé leis an Roinn Tithíochta,
Pleanála agus Rialtais Áitiúil, tugadh cead dul
ar aghaidh le roinnt post a chruthú i rúnaíocht
An Fhóraim le linn 2019.

The Water Forum

Aighneachtaí a rinne
An Fóram in 2019
Tá sé de chúram ar an bhFóram tuairimí a nochtadh agus aighneachtaí a dhéanamh maidir
le beartais náisiúnta atá ábhartha do cháilíocht uisce. In imeacht na bliana, chuir An Fóram
aighneachtaí isteach maidir le roinnt próiseas comhairliúchán, ar a dtugtar achoimre thíos:
Márta 2019

•	Aighneacht a cuireadh faoi bhráid
Choimisiún an Aontais Eorpaigh
chun eolas a dhéanamh don
tseiceáil oiriúnachta ar an gCreattreoir Uisce, na treoracha
a bhaineann leis (an Treoir
Screamhuisce agus an Treoir um
Chaighdeán Cáilíochta Comhshaoil)
agus an Treoir um Thuilte.

Aibreán 2019

•	Aighneacht a cuireadh faoi
bhráid an Choimisiúin um Rialáil
Fóntas (CRU) ar tháille beartaithe
caomhnaithe uisce Uisce Éireann as
úsáid iomarcach.

Bealtaine 2019

•	Aighneacht a cuireadh faoi bhráid
an Choimisiúin um Rialáil Fóntas
(CRU) ar an bPáipéar Beartaithe
Cinnidh ar Chreat Táillí tráchtála
beartaithe Uisce Éireann.
•	Aighneacht a cuireadh faoi
bhráid na Roinne Talmhaíochta,
Bia agus Mara maidir leis an
bpróiseas comhairliúcháin
phoiblí ar Athbhreithniú 2019
ar Mhaolú Níotráití.

den Phlean Bainistíochta Abhantraí
2022-2027
•	Aighneacht a cuireadh faoi bhráid an
Choimisiúin um Rialáil Fóntas (CRU)
ar an Athbhreithniú ar chur chuige
beartaithe Uisce Éireann maidir leis an
Tionscadal Soláthair Uisce do réigiún
an Oirthir agus Lár na Tíre.

Preasráitis

Meán Fómhair 2019

Bealtaine 2019

•	Aighneacht a cuireadh faoi bhráid
an Choimisiúin um Rialáil Fóntas
(CRU) ar Rialú Ioncam 3 Uisce
Éireann (2020-2024)

Athbhreithnithe agus Tuairiscí
•	Tuairisc leis an bhFóram ar an
Tionscadal Soláthair Uisce ag
Nelly Montblanc

Cuir i Láthair don Fhóram i 2019
Mí

Eagraíocht

Ábhar

Feabhra

Martin Hehir, RTPRA

Tionscnamh maidir le hImirce Iasc
in Abhantrach Íochtair na Sionainne.

Aibreán

Nelly Maublanc

Tionscadal Soláthair Uisce Éireann
i Réigiún Lár na Tíre agus an Oirthir.

Lúnasa

An Coimisiún um
Rialáil Fóntas

Rialú Ioncaim 3 Uisce Éireann:
próiseas, aighneachtaí,
athbhreithniú agus na chéad
chéimeanna eile.

Meán
Fómhair

David Flynn, RTPRA

Dréachtphlean Earnála
Oiriúnaithe um an Athrú Aeráide
– snáithe Bonneagair Cáilíochta
Uisce agus Seirbhísí Uisce.

Nollaig

John Donovan agus
David Lonergan,
Uisce Éireann

Tuairisc ar Fhógra Beirithe Uisce
Léim an Bhradáin agus an Plean
Náisiúnta um Bainistiú Sceite.

Meitheamh 2019

•	Litir chuig an Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Mara, an Rannán
Beartas Athraithe Aeráide agus
Bithfhuinnimh, ar an gCód
Dea-chleachtais Talmhaíochta
maidir le hastaíochtaí amóinia ón
Talmhaíocht a laghdú.
•	Aighneacht a cuireadh faoin bhráid
na Roinne Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil ar an bPróiseas
Comhairliúcháin Phoiblí, Amchlár
agus Clár oibre an Tríú timthriall

•	5ú Samhain 2019 – Fógra Uisce
Éireann Beirithe Uisce
•	13ú Samhain 2019 – Tuarascáil na
GCC ar Fhuíolluisce
•	10ú Nollaig 2019 – Tuarascáil na
GCC ar Cháilíocht Uisce
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Cás-staidéar
Aighneacht AFU ar Thionscadal
beartaithe Soláthair Uisce Éireann
i Réigiún Lár na Tíre agus an Oirthir
‘Deirtear go raibh Néaró ag súgradh agus an Róimh á dó.
D'fhéadfadh na glúnta atá le teacht an rud céanna a chur inár
leith maidir le cúrsaí uisce. Cuireann géarchéim ilghnéitheach
comhshaoil a bhfuil an t-athrú aeráide mar chuid de – ach
nach bhfuil teoranta dó –gach rud atá slánaithe agus
cothaitheach in uisce i mbaol. Tá tiomantas diongbháilte
náisiúnta don acmhainn leochaileach agus bunriachtanach
seo a shábháil agus a chosaint fíorthábhachtach’.
An Dr Tom Collins, An Fóram Náisiúnta Uisce 2018.
Tá sé de bhunchúram ar an
bhFóram Náisiúnta Uisce cur chuige
comhaontaithe straitéiseach náisiúnta
maidir leis na ceisteanna is práinní
a bhaineann le hacmhainní uisce na
hÉireann a cheapadh. Is ina fhianaise
sin a bhfuil a bhreithniú déanta ag an
bhFóram ar an tionscnamh go ndéanfaí
uisce a sholáthar do Bhaile Átha Cliath
agus do chonair de bhailte i lár na
tíre ón tSionainn. Is ábhar práinneach
imní nach mór aird a thabhairt uirthi
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chomh luath agus is féidir í seasmhacht
sholáthar uisce Bhaile Átha Cliath.
Stiúrann Baile Átha Cliath geilleagar
na tíre. Úsáidtear ioncam a bhailítear
ó Cháin Ioncaim agus Cánacha
corparáideacha i mBaile Átha Cliath le
haghaidh seirbhísí poiblí ar fud na tíre,
scoileanna, oideachas tríú leibhéal,
cártaí liachta, ospidéil agus cúrsaí
slándála san áireamh. Ar an gcúis sin,
aontaíonn An Fóram ar an ngá atá ann
le soláthar breise uisce do Bhaile Átha

Cliath ar scála an tionscadail Soláthair
Uisce do Réigiún Lár na Tíre agus an
Oirthir atá beartaithe ag Uisce Éireann.
Tá imní ar an bhFóram go mbraithimid
chomh mór sin ar an Life mar
phríomhfhoinse sholáthar uisce Bhaile
Átha Cliath, chun an t-uisce ar fad
a sholáthar d'ionaid chóireála uisce
Pholl an Phúca agus Léim an Bhradáin.
Soláthraíonn an Life 85% d'uisce Bhaile
Átha Cliath, agus mar sin is
príomhbhealach í a thacaíonn le gach
gné den saol sa phríomhchathair.
D'fhéadfadh cur isteach ar an bhfoinse
sin éifeachtaí tubaisteacha a bheith
aige ar an gcathair agus tá an-ghá leis
an riosca a roinnt le mórfhoinse
amháin eile ar a laghad.
Anuas ar an imní sin, tá a gcuid
acmhainne uasta bainte amach ag na
príomhionaid chóireála, nó tá sí nach
mór bainte amach acu, agus fágann
sin nach bhfuil mórán solúbthachta
ann chun déileáil leis an éileamh uasta
nó leis an gcás ina mbeadh ceann de
na hionaid as feidhm, rud a bhí
iontach soiléir go déanach i 2019
nuair a eisíodh fógra beirithe uisce do
600,000 duine mar gheall gur theip ar
ionad cóireála Léim an Bhradáin.
Tá sé tábhachtach go laghdófaí an
sceitheadh agus laghdóidh sé sin an
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t-éileamh ar uisce, ach dá uaillmhiana an
plean sin, ní réiteoidh sé na ceisteanna
slándála uisce agus seasmhachta uisce
i mBaile Átha Cliath as féin.
Chun aghaidh a thabhairt ar na
ceisteanna sin, tá Uisce Éireann (UÉ),
an fóntas náisiúnta uisce, ag dul ar
aghaidh lena thionscadal is suntasaí
soláthair uisce, Tionscadal Soláthair
Uisce an Oirthir agus Lár na Tíre
(TSUOLT). Is é is aidhm don tionscadal
ná soláthar slán, inbhuanaithe uisce
a chur ar fáil i réigiún mhórcheantar
Bhaile Átha Cliath, an Oirthir agus
Lár na Tíre go dtí 2050. Tá an scéim
deartha uisce a astarraingt ón tSionainn
agus píopa a thabhairt trasna na tíre
chun uisce a sholáthar do phobail
ar fud a chonair agus do Chathair
agus réigiún Bhaile Átha Cliath. Tá An
Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU)
ceaptha ag an Aire Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil chun athbhreithniú
a dhéanamh ar an tionscadal, agus mar
chuid den athbhreithniú, tá ar an CRU
dul i gcomhairle leis an bhFóram Uisce.
Mar ullmhúchán dá aighneacht don
chomhairliúcháin sin, d'aithin An
Fóram go raibh gá le sainchomhairle
a fháil chun aghaidh a thabhairt ar
roinnt ceisteanna agus ábhair imní
a chuir comhaltaí in iúl maidir le
tionscadal beartaithe UÉ agus rinne An

Fóram seirbhísí saineolaí seirbhísí uisce
ag a bhfuil saineolas idirnáisiúnta,
Nelly Maublanc Uasal, a fhostú chun
freastal air sin. Tá an tuairisc ar fáil
anseo: https://thewaterforum.ie/
app/uploads/2020/03/REPORT-toAn-Fóram-on-the-WSP-by-NellyMaublanc-May-2019.pdf

Tá na rudaí seo a leanas
ar na príomhbhreithnithe
a aithníodh:
Tá na rudaí seo a leanas ar
na príomhrudaí atá le foghlaim
ón athbhreithniú:
Tá rudaí nach eol agus éiginnteachtaí
san fhaisnéis a chuirtear ar fáil
chun údar a thabhairt leis an
ngá le TSUOLT, a léiríonn easpa
oideolaíochta agus trédhearcachta.
•	Mura bhfuil ann don fhaisnéis sin,
d'fhéadfadh sé nach bhfuil bonn
láidir faoi na meastacháin a chuirtear
ar fáil chun údar a thabhairt leis an
ngá leis an tionscadal, ar an scála
seo ar a laghad.
•	Mar sin féin, tá an easpa solúbthachta
agus an spleáchas nach mór go
hiomlán ar fhoinse aonair (an Life)
do mhórcheantar Bhaile Átha Cliath
ina bpríomhargóintí a thugann údar
don ghá leis an TSUOLT, agus in
aicearracht más féidir.

Ba cheart bealaí leis an éileamh
a laghdú agus soláthairtí malartacha
a chur ar fáil a bhreithniú agus
measúnachtaí tionchair agus anailísí
costais is tairbhe ag tacú leo chun na
cónaisc is sásúla a shainaithint.
•	
Is gné den chóras é an t-éileamh
ar uisce gur féidir le fóntas uisce
é a bhainistiú. Thug Uisce Éireann le
fios go bhfuil sé ar intinn aige straitéis
bainistithe uisce a chur i bhfeidhm,
ach ní léirítear tionchar straitéise
den chineál sin sna meastacháin
bheartaithe ar an éileamh.
•	
Ní mór spriocanna sceite chun an
diomailt reatha a íoslaghdú a ailíniú
leis na hacmhainní atá ar fáil, le
sainroghanna tomhaltóirí agus le
dea-chleachtas; Rinne Scottish
Water dul chun cinn suntasach in
achar measartha gearr ama gan
a bheith ag brath go hiomlán ar
athnuachan bonneagair.
Is eagraíocht measartha nua é Uisce
Éireann ar fágadh cás dúshlánach aige
agus tógann sé tamall feidhmíocht
a fheabhsú (cibé acu ar sceitheadh,
bainistiú ar an éileamh nó oibríochtaí é).
•	
Is féidir leis an bhFóram ról suntasach
a bheith aige i gcabhrú le UÉ tuiscint
níos fearr a fháil ar dhearcthaí
a thomhaltóirí, agus ar a gcuid
sainroghanna agus tosaíochtaí; trí
phróiseas leanúnach rannpháirtíochta.
D'fhéadfadh An Fóram tacú le UÉ
bealaí níos fearr a fhorbairt chun
caidreamh a bhunú agus teagmháil
a dhéanamh le tomhaltóirí, bealaí
atá an oiread sin sa bhreis ar
‘chomhairliúchán’ institiúideach.
D'úsáid An Fóram an fhaisnéis sa tuairisc
seo mar bhonn lena Aighneacht don
CRU dar dáta Meitheamh 2019, agus tá
sé ar fáil ar ár suíomh gréasáin freisin ag
www.thewaterforum.ie/publications
D'eisigh an Dr Tom Collins ráiteas ar
an Tionscadal Soláthair Uisce: www.
thewaterforum.ie/app/uploads/2019/07/
Tom-Collins-July-2019-Statement.pdf
Tá tuilleadh faisnéise ar Thionscadal
Soláthair Uisce an Oirthir agus
Lár na Tíre ar fáil ag: www.
watersupplyproject.ie
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Socruithe airgeadais agus
riaracháin
Déanann An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil foráil maidir leis na speansais
arna dtabhú ag an bhFóram. Le linn 2019, caitheadh €361.840.57 san iomlán, arna
mhiondealú sna catagóirí seo a leanas:
Speansais

Méid €

Tuarastal agus speansais taistil na rúnaíochta

195,552.21

Forchostais oifige, cumarsáid, oiliúint agus TF

29,125.82

Liúntas an chathaoirligh

12,000.00

Tionscadal an chathaoirligh (arna sannadh ó liúntas 2017)

4,000.00

Speansais cruinnithe

19,206.65

Taisteal ag comhaltaí

26,597.30

Oiliúint agus éascú
Cur i bhfeidhm straitéise
Iomlán

Cuireann Comhairle Contae Thiobraid Árann tacaíocht riaracháin ar fáil maidir le
párolla, íocaíochtaí agus spás oifige.

16 / Tuarascáil Bhliantúil 2019

6,503.00
68,855.59
361,840.57
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Buíochas
Ba mhian leis an Dr Tom Collins agus Donal Purcell buíochas a ghabháil le comhaltaí
An Fhóraim as a gcuid tacaíochta, díograise, obair chrua agus tiomantais le linn na bliana.
Ba mhian leis an bhFóram buíochas a ghabháil leis na heagraíochtaí agus
na daoine seo a leanas freisin as tacú le hobair An Fhóraim agus/nó freastal
ar chruinnithe An Fhóraim le linn 2019.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An Coimisiún um Rialáil Fóntas
An Roinn Talmhaíochta, Foraoiseachta agus Mara
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Donal Daly
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan
GCC
Uisce Éireann
Oifig Chlár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (LAWPRO)
An Coiste Náisiúnta Comhordaithe agus Bainistithe
Oifig na nOibreacha Poiblí
Comhairle Contae Thiobraid Árann
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Na hOifigí Cathartha, Bóthar Luimnigh
An tAonach, Co. Thiobraid Árann
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