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Fiontar Choillte

Is é Fiontar Choillte an brainse fiontair den Ghrúpa a dhéanann 
iarracht deiseanna nua gnó a aithint agus luach a bhaint as bonn 
leathan sócmhainní an Ghrúpa. Is é atá ann ná ár gnó fuinnimh in-
athnuaite – gaoth agus bithmhais, crainn teileachumarsáide agus 
infreastruchtúr a bhaineann leis, díolacháin agus forbairt talún, Pland-
lanna Choillte, Táirgí Adhmaid Choillte agus Seirbhísí Oiliúna Sáb-
háilteachta Choillte. In 2011 rinneadh dul chun cinn suntasach lenár 
gcuspóirí straitéiseacha a bhaint amach, cé go raibh timpeallacht 
gheilleagrach an-dúshlánach in Éirinn. 

Gaoth 

Tá ról lárnach ag Coillte in earnáil fhorbartha na bhfeirmeacha gaoithe in Éirinn agus tá 11 
thionscadal i 9 gcontae agus tá an fhéidearthacht ann níos mó ná 400 MW leictreachais 
a ghiniúint. Oibrímid i gcomhpháirtíocht leis an Stát agus le comhlachtaí príobháideacha 
chun tionscadail a bhainistiú trí na céimeanna éagsúla den phróiseas chun feirm ghaoithe a 
phleanáil agus a thógáil. 

In 2011, leanamar ag cur ár straitéise i gcrích chun luach a chur ar ár suíomhanna ar fad. 
Bhaineamar amach cead pleanála do Chéim 2 de thionscadal Ghleann Chluaise i nGail-
limh. Agus cinneadh pleanála dearfach faighte ó Chomhairle Contae Ros Comáin i leith ár 
dtionscadail fheirme gaoithe ag Sliabh Bán rinneadh achomharc ar an gcinneadh chuig an 
mBord Pleanála. Ó dheireadh na bliana thug An Bord Pleanála tacaíocht don bhunchinneadh 
chun cead pleanála a bhronnadh do Shliabh Bán agus rinneadh iarratas pleanála leasaithe a 
fhormheas do thionscadal Raheenleagh i gContae Chill Mhantáin, a dhéanfaidh an tuairisceán 
airgeadais a uasmhéadú ar an tionscadal. 

Roghnaíodh an soláthraí tuirbín is rogha linn do thionscadal Straness i gContae Dhún na 
nGall, agus eisíodh cuireadh tairisceana do na oibreacha innealtóireachta sibhialta agus 
leictrí ar an tionscadal. Fuarthas tairiscintí nasc ghreille Gheata 3 ar gach tionscadal agus 
glacadh le tairiscintí ar Ghleann Chluais agus Raheenleagh, a ligeann dúinn luach a chur ar 
na tionscadail le linn 2012.
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Rinneadh dul chun cinn mór freisin le buncheisteanna príomhbheartais san fhuinneamh 
gaoithe a chur chun cinn agus leanann Coillte ag glacadh róil chomhairligh san fhuinneamh 
gaoithe. Labhair ár bPríomhfheidhmeannach ag Comhdháil an Fhómhair de Chumann Fuin-
neamh Gaoithe na hÉireann i gCill Airne maidir leis an deis infheistíochta inmheánach de  
€10 bn in Éirinn atá san fhuinneamh gaoithe.

Crainn Teileachumarsáide 

Déanann Coillte bainistíocht ar 110 suíomh crainn teileachumarsáide ar fud na tíre, agus tá 
400 crann ar leith ag feidhmiú ar na suíomhanna seo, a léiríonn an suíomh ina bhfuilimid mar 
an príomhcheannaire in infreastruchtúr teileachumarsáide na hÉireann. Cuireadh Straitéis 
Teileachumarsáide chuimsitheach i gcrích in 2011 inar leagadh amach clár uaillmhianach do 
Choillte ionas go bhféadfadh sé fás a dhéanamh san earnáil teileachumarsáide don chéad 5 
bliana eile. 

In 2011 rinneamar forbairt freisin ar shuíomh Gréasáin teileachumarsáide nua agus 
chuireamar é ar fáil dár gcustaiméirí, ag ligean dóibh a bheith in ann teacht ar mhioneolas 
teicniúil maidir lenár suíomhanna go léir agus dá bhrí sin ag ligean do phleanálaithe raidió an 
dearadh is fearr a dhéanamh ar a líonraí féin agus iad a fheabhsú agus tagairt á déanamh dá 
bhfuil á chur ar fáil ag infreastruchtúr Choillte. 

Chomh maith leis sin thosaíomar ar phróiseas soláthair go déanach in 2011 do chomh-
pháirtithe atá in ann cuidiú le Coillte chun infreastruchtúr snáthoptaice a chur ar fáil dár líonra 
crainn raidió atá ann cheana féin. Leis an bhforbairt nua beidh infreastruchtúr Choillte chun 
cinn ó thaobh tacaíocht a thabhairt don chéad ghlúin eile de ghléasraí soghluaiste ardchuma-
sacha

Bithmhais 

Inár ngnó bithmhaise shíníomar ár gcéad chonradh fadtréimhseach um sholáthar breosla 
le custaiméir téimh in-athnuaite i mí Mheán Fómhair – an comhlacht cógaisíochta Astellas i 
gContae Chiarraí. Is garsprioc ollmhór é seo don ghnó. 

Leis an infreastruchtúr lóistíochta agus carréireachta agus an t-eolas atá againn maidir leis an 
margadh seo feicimid deiseanna suntasacha do Choillte san earnáil seo. Leanaimid ag obair 
lenár gcomhpháirtithe Sisk/ CES chun deiseanna a fhorbairt sa réimse seo. 

Talamh 

Cé go raibh cor chun donais sa mhargadh réadmhaoine sholáthair Coillte 49 díolachán réad-
mhaoine in 2011, i gcomhréir le líon na ndíolachán a bhí ann in 2010. Ceaptar go mbeidh an 
cor chun donais níos measa in 2012 ach leanfaimid ag cur talún ar fáil do réimse tionscadal 
pobail agus talmhaíochta chomh maith le dul sa tóir ar dheiseanna tráchtála ar bith a thioc-
fadh aníos. 

Ionchas

Timpeallacht dúshlánach a bheidh ann go fóill sa timpeallacht margaidh agus gnó d’Fhiontar 
Choillte in 2012. 

Mar sin féin, tá deiseanna suntasacha sa Teileachumarsáid agus de réir mar a chuirimid 
lenár suíomh mar phríomhsholáthraí infreastruchtúir sa timpeallacht áit a gceaptar go mbeidh 
forfheidhmiú an LTE (an chéad ghlúin eile den teicneolaíocht atá de dhíth chun tacú le héilimh 
sonraí na bhfón clise, na bhfíseán etc.) an-tapa in 2012 agus a chuirfidh leis an éileamh do 
shuíomhanna ina bhfuil naisc cáblaí snáthoptaice leis an líonra 

San fhuinneamh gaoithe, leis an bhfócas athnuachana ar fhuinneamh in-athnuaite a onnmhair-
iú, agus leis an tógáil ar an idirnascaire leictreachais chuig an Ríocht Aontaithe ag tosú, beidh 
deiseanna ann le bheith rannpháirteach i dtionscadail ar mhórscála agus beidh an deis ann a 
bheith mar chomhpháirtithe comhfhiontair. 

Tá deacrachtaí fós sa timpeallacht oibriúcháin dár ngnó talún agus tá deacrachtaí fós ag 
ceannaitheoirí a d’fhéadfadh a bheith ann chun maoiniú a fháil le hidirbheartaíochtaí réadmha-
oine a dhéanamh agus leis an meath sa tionscal tógála, atá léirithe sna fortheilgin do 10,000 
teach nua ar a mhéad in 2012.

Cé go bhfuil na deacrachtaí margaidh seo ann, leanfaimid ag déanamh dul chun cinn ar líon 
díolachán talún agus fuinnimh agus cuirfimid ár straitéisí i gcrích san fhuinneamh gaoithe, 
bithmhais agus teileachumarsáid. 

An chéad chonradh  
bithmhaise tionsclaíche  
ollmhór bainte amach 

Bithmhais á seachadadh ag Coillte i Monarcha 

Astellas. 

D’fhógair Coillte agus Astellas Ltd i mí 
Dheireadh Fómhair 2011 go raibh com-
haontú 5 bliana déanta chun breosla 
bithmhaise a sholáthar do choire 1.8MW 
nua i saoráid cógaisíochta Astellas 
Ireland i gCill Orglan, Co. Chiarraí. Ó 
shin i leith tá tús curtha leis na chéad 
sheachadtaí de shliseanna adhmaid ó 
Choillte go Astellas Ireland  

Feidhmíonn Astellas Ireland Ltd saoráid 
chógaisíochta den scoth i gCill Orglan, 
Contae Chiarraí. Tá an tsaoráid ag 
freastal ar an margadh ar fud an dom-
hain mar an t-ionad ina ndéantar Prograf 
agus Advagraf agus ina ndéantar iad a 
phacáistiú, drugaí a úsáidtear i gcóireáil 
um dhiúltú orgán in obráid trasphland-
aithe. Tá níos mó ná 300 duine fostaithe 
sa mhonarcha. 

Ba gharsprioc shuntasach é seo do 
Choillte – an chéad chonradh a bhí 
againn chun bithmhais a chur ar fáil 
d’fheidhm téimh tionsclaíoch. Féadfaidh 
ról tábhachtach a bheith ag bithmhais 
chun éalú gáis cheaptha teasa agus 
athrú aeráide maolaitheach agus leis an 
gconradh seo déanfar breoslaí iontaise 
a dhíláithriú i saoráid Astellas i gCill Or-
glan. Is forbairt thráchtála thábhachtach 
é seo freisin do Choillte agus beidh 
tionchar maith aige seo ar réigiún Chiar-
raí Theas trí shlabhra soláthair fhuinnimh 
bhithmhaise áitiúil a fhorbairt. 

Tá Coillte agus Astellas Ireland Ltd 
tiomanta do straitéis bithmhaise a 
mheaitseálann na riachtanais fuinnimh 
in-athnuaite leis an soláthar bithm-
haise áitiúil agus tá súil againn obair a 
dhéanamh go dlúth le chéile air seo sna 
blianta amach romhainn.




