COMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO
AN TACHT UM THRUAILLIÚ AEIR, 1987
IARRATAS AR CHEADÚNAS

(CEANNLITREACHA)
1. (a) Ainm agus seoladh an
iarratasóra:

1. (b) Ainm agus seoladh an
ghníomhaire:

1. (c) Uimhir ghutháin an ghníomhaire:
Uimhir ghutháin an iarratasóra:
Uimhir Chláraithe Pleanála:
2. Ainm agus seoladh an áitribh
a bhfuil nó a mbeidh astaíochtaí ag
teacht uaidh:
Déanaim iarratas leis seo ar Cheadúnas de bhun fhorálacha an Achta um Thruailliú
Aeir, 1987, agus na Rialachán leagtha amach faoi.
Síniú an iarratasóra:
3. Tabhair cuntas ginearálta ar an
bpróiseas nó gníomhaíochtaí a
chruthóidh an astaíocht/na
hastaíochtaí.

Dáta:

4. (i) Léirigh an pointe nó na pointí ag a
mbeidh astaíocht(aí) á scaoileadh
(Léirigh ar léarscail de scála 1/1000
é chomh maith):

(ii) Tabhair sonraí maidir le méid
agus modh tógála na n–asraonta ar
fad (caithfidh trí cinn de chóipeanna
den bhonnchló agus d’ingearchlónna
a chur leis an iarratas seo, ar a
léirítear an t-áitreabh, foinse na nastaíochtaí, pointe scaoilte na nastaíochtaí agus a thrastomhas,
córais duchtála, agus aon oibreacha,
gléasra nó fearas a scaoilfear na
hastaíochtaí uathu):

5. Déan cur síos ar na forálacha a
cuireadh i bhfeidhm chun
monatóireacht a dhéanamh ar an
astaíocht / na hastaíochtaí ar fad.
Tabhair sonraí maidir le minicíocht
agus an modh monatóireachta a
roghnaíodh:

6. Déan cur síos ar aon socruithe atá
curtha i bhfeidhm chun astaíocht(aí)
tionóisceacha a chosc:

7. Ginearálta
(a) Dáta tosaigh scaoilte na hastaíochta;
(b) Astaíocht;
Méid le hastú in Nm3
(i)
Gnáthmhéid le hastú in
aghaidh an lae;
(ii)
Uasmhéid ar aon lá amháin;
(iii) Uasráta in aghaidh na huaire:
(c) Teocht na hastaíochta:
Bogthaise na hastaíochta:
(d) Tráth(a) an lae ina
scaoiltear/scaoilfear an astaíocht/na
hastaíochtaí:
(e) Tabhair sonraí i leith comhathrú
séasúrach, nó aon chomhathruithe
eile (cinn a eascraíonn as mífheidhm
gléasra san áireamh) i méid na
hastaíochta/na n-astaíochtaí:

8. Déan cur síos ar chóras cóireála na
hastaíochta
N.B. Ní mór na cleachtais is fearr a
úsáid, a fhad agus is féidir:

9. Tabhair sonraí i leith aon
mhonatóireachta comhthimpeallaí
aeir a rinneadh cóngarach don
áitreabh:

10. Tabhair sonraí i leith aon
samhaltaithe easraithe a rinneadh
cóngarach don áitreabh:

11. Mínigh an fáth ar roghnaíodh an
pointe astuithe, an modh astuithe,
agus an modh cóireála a roghnaíodh:

12. Saintréithe na n-astaíochtaí
Comhlánaigh le haghaidh gach saintréith a bhaineann le hábhar, agus luaigh
raonta tiúchana nuair is féidir.
Léirigh tiúchan i bhfoirm mg/m3 nuair a bhaineann sé le hábhar. Liosta táscach
amháin is ea an liosta a leanas – ba cheart aon saintréith eile, bíodh se fisiceach,
ceimiceach nó eile, a bhaineann leis an astaíocht atá faoi chaibidil a shonrú
chomh maith.
Saintréith

Roimh chóireáil

Mar a astaítear iad
(meántomhas thar 30 nóim.)

Teocht C
SO2
HC1
NOx
Deannach (sonraigh
cineálacha éagsúla), agus
luaigh tocsaineacht a
chomhshuímh agus TLV
Tuaslagóirí (sonraigh iad ar
fad), agus luaigh a
dtocsaineacht agus TLV.
CS2
H2S
CI2
NH3
CO
Comhdhúile
Orgánahalaigine (sonraigh)
Substaintí tocsaineacha eile
(sonraigh)
Comhdhúile
carcanaigineacha,
teiritigineacha nó
só-ghineacha eile;
ábhair faoi amhras san
áireamh.
Miotail (sonraigh gach ceann
acu):
(a) Caidmiam, Mearcair,
(b) Arsanaic, Luaidhe,
Cróimiam
(c) Nicil, Copar
(d) Mangainéis
Comhdhúile ar bith eile a
bhfuil tábhacht leis.
Dé-ocsainí agus
Débheinseafúráin 2, 3, 7, 8 –
arb ionann iad agus TCDD

