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COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ  
 
 
 
 
 

Forbairtí Cónaithe ar Scála Mór (FCSM) 

 

Gheall Clár an Rialtais – 'Ár dTodhchaí Chomhroinnte', nach sínfí na socrúcháin bainteach leis an 
bhForbairt Straitéiseach Tithíochta (FST) amach sa tréimhse tar éis a ndáta éaga de 25 Feabhra 2022. 
Geallann Gníomh 12.3 de 'Thithíocht do Chách' go dtabharfar isteach próiseas nua pleanála 
d'Fhorbairtí Cónaithe ar Scála Mór mar mhalairt ar an bpróiseas FST. Is é príomhfheidhm an 
Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasaithe) (Forbairt Chónaithe ar Scála Mór) 2021 ná an 
próiseas pleanála dhá chéim a thabhairt ar ais, le cinní maidir le hiarratais sa réimse 
Forbairtí Cónaithe ar Scála Mór á ndéanamh ag an údarás pleanála áitiúil ar an gcéad dul 
síos arís, le cead achomhairc chuig an mBord Pleanála ina dhiaidh sin. Sa tslí seo, 
comhlíonfar na gealltanais thuasluaite i gClár an Rialtais agus 'Tithíocht do Chách'. 

  

Reachtaíocht (i bhfeidhm ón dáta 17 Mí na Nollag 2021):  

• AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) (FORBAIRTÍ CÓNAITHE AR SCÁLA MÓR) 2021 

• RIALACHÁIN UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (FORBAIRTÍ CÓNAITHE AR SCÁLA MÓR) 2021  S.I. 716 
de chuid 2021 

• RIALACHÁIN UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (FORBAIRTÍ CÓNAITHE AR SCÁLA MÓR) S.I. 720 de 
chuid 2021 

 

Sainmhíniú:  

Tá sainmhíniú 'Forbairt Chónaithe ar Scála Mór' (FCSM) cosúil leis sin a bhaineann le 'Forbairt 
Straitéiseach Tithíochta' (FST), don gcuid is mó.    

'forbairt ar scála mór', a shainmhínítear mar fhorbairt  go bhfuil iad seo a leanas ina gcuid de —  

(a) forbairt de 100 nó níos mó teach, 

(b) forbairt ar lóistín do mhic léinn go bhfuil 200 nó níos mó spás leaba bainteach leis, 

(c) forbairt ar lóistín do mhic léinn agus do 100 nó níos mó teach araon, 

(d) forbairt ar lóistín do mhic léinn go bhfuil 200 nó níos mó spás leaba bainteach leis agus tithe 
araon, sa chás nach bhfuil spás úrláir —  

(i)   i gcás alt (a), na bhfoirgneamh a dhéanann suas na tithe atá ina chuid den FCSM, 
(ii)  i gcás alt (b),  an lóistín do mhic léinn atá ina chuid den FCSM,  
(iii) i gcás alt (c) agus (d) na bhfoirgneamh a dhéanann suas na tithe agus an lóistín do mhic léinn,  
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níos lú ná 70%, nó pé ceatadán a d'fhéadfadh a bheith a leagtha síos, de spás úrláir FCSM na 
bhfoirgneamh a dhéanann suas an fhorbairt, agus 'spás úrlár FCSM', atá sainmhínithe, maidir le 
foirgneamh nó cuid d'fhoirgneamh, mar achar na dtomhas inmheanánach ar spás úrláir gach 
úrláir d'fhoirgneamh nó cuid d'fhoirgneamh (fallaí inmheánacha agus spiaraí san áireamh), ag 
fágaint an spás úrláir bainteach leis na spásanna seo a leanas as an áireamh —  
 

(a) páirceáil feithiclí ag daoine—  

(i)   atá ina gcónaí ins, nó ag baint úsáid as, an bhfoirgneamh sin, nó aon chuid de, 
 (ii) a bhaineann le feidhm nach ionainn agus príomhfheidhm an fhoirgnimh, nó aon chuid de,  

agus  

(b) seirbhísí coimhdeacha cónaithe, le háiseanna ionad aclaíochta agus cúraim leanaí san áireamh.  

 

Déanann an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta achoimre ar na socrúcháin bainteach 
le FCSM mar seo a leanas:  

• Tá an sainmhíniú ar Fhorbairt Chónaithe ar Scála Mór (FCSM) cosúil leis sin a bhaineann le 'Forbairt 
Straitéiseach Tithíochta' (FST), don gcuid is mó, i.e. Forbairtí de 100 nó níos mó teach, nó lóistín do 
mhic léinn go bhfuil 200 nó níos mó spás leaba bainteach leo, nó meascán den dá rud. An dá 
phríomh-athrú faoi na socrúcháin nua FCSM ná go gceadófar: 

 Go mbeidh suas le 30% de spás úrláir iomlán na forbartha molta ar mhaithe úsáidí eile, 
seachas an 15% a bhí ceadaithe faoi na socrúcháin FST. 

 Go sainmhíneofar forbairtí measctha a mheascann tithíocht agus lóistín do mhic léinn mar 
FCSM má shroicheann siad an tairseach leagtha síos d'aon cheann den dá ghné. 

• Beidh na socrúcháin nua FCSM ina dtrí chéim – céim chomhairliúcháin réamh-iarratais, céim 
iarratais phleanála, agus céim achomhairc. 

• Chun dul ar aghaidh agus iarratas pleanála ar FCSM a dhéanamh, is gnách go mbeidh gá le tuairim 
FCSM a tugadh le 6 mhí anuas, agus sin ag eascairt as an gcéim chomhairliúcháin réamh-iarratais. 

• I bhformhór cásanna bíonn dhá fho-chéim ag baint leis an gcéim chomhairliúcháin réamh-iarratais; 
sa chéad dul síos beidh ar an iarrthóir gnáth-sheisiún comhairliúcháin réamh-iarratais a lorg de réir 
mar is gá d'fhorbairtí den scála seo faoi láthair faoi alt 247 den Acht Pleanála.   

• Ag an gcéad chéim seo den iarratas, is féidir leis an údarás pleanála, laistigh de 4 sheachtain ón 
dáta a bhfaigheann siad an iarratas ar sheisiún comhairliúcháin réamh-iarratais, an seisiún 
comhairliúcháin faoi Alt 247 a eagrú nó, i gcás iarratais FCSM a mholann go leasófaí FCSM nó FST a 
cheadaíodh cheana féin, is féidir leis an údarás pleanála cinneadh a ghlacadh  faoin Alt nua 247(7) 
nach bhfuil gá lena thuilleadh comhairliúcháin réamh-iarratais maidir leis an bhforbairt seo, de bharr 
go bhfuil an fhorbairt ar aon dul leis an bhforbairt a cheadaíodh cheana féin, don gcuid is mó. 

• I gcásanna ina bhfuil cruinniú comhairliúcháin réamh-iarratais déanta, baineann an dara fho-chéim 
sa phróiseas comhairliúcháin réamh-iarratais le “cruinniú FCSM” leis an údarás pleanála ábhartha ar 
mhaithe “tuairim FCSM” a fháil, tuairim a thabharfaidh le fios an bhfuil bunús réasúnta san fhorbairt 
mholta chun iarratas pleanála FCSM a chur isteach.  

• Is gá don bhforbróir/iarrthóir cáipéisíocht shonraithe bainteach leis an bhforbairt mholta a chur 
isteach i dteannta a iarratas ar chruinniú FCSM. San áireamh anseo beidh léarscáil de láthair an 
suímh, dréacht-leagan amach ar an scéim mholta, sonraí faoi shaghas agus dearadh na dtithe, dlús 
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na tithíochta, airde na dtithe, slí isteach d'fheithiclí, na spásanna oscailte a chuirfear ar fáil, 
comhtháthú na forbartha le húsáid na talún mórthimpeall air, srl.  

• Tabharfar amlínte cuíchóirithe mar chuid den phróiseas nua seo, agus bíonn ar údaráis phleanála 
próiseas an cruinniú FCSM agus an tuairim FCSM a chríochnú laistigh de 8 seachtain ón iarratas ar a 
leithéid de chruinniú ón bhforbróir, i.e. 4 sheachtain chun an cruinniú FCSM a reachtáil leis an 
bhforbróir, agus ansin 4 sheachtain ag an údarás pleanála chun tuairim FCSM a chur amach ag 
tabhairt le fios an bhfuil nó nach bhfuil bunús réasúnta ag an iarratas molta le hiarratas pleanála a 
chur isteach dó mar FCSM.   

• Beidh an tuairim FCSM , nó an cinneadh faoi Alt 247(7), bailí ar feadh 6 mhí agus ceadaíonn sé don 
bhforbróir dul ar aghaidh go dtí céim an iarratais phleanála, i.e. Caithfear iarratas pleanála a chur 
isteach laistigh de 6 mhí ón dáta a bhfaighfear an tuairim FCSM, nó beidh ar an bhforbróir tosnú 
amach ar an bpróiseas comhairliúcháin réamh-iarratais arís.  

• Tá sé i gceist go laghdóidh socrúcháin shonracha réamh-iarratais do FCSM ar an ngá ag an údarás 
pleanála dul ag lorg eolas breise ar an bhforbróir ag céim an iarratais phleanála in dhiaidh sin.   

• A luaithe is a bheidh iarratas pleanála curtha isteach ag an údarás pleanála, beidh deis ag baill den 
phobail, eagrais fhorordaithe agus baill thofa den údarás áitiúil aighneachtaí a chur isteach do dtí an 
t-údarás pleanála maidir leis an bhforbairt mholta sa tslí chéanna is a bhíonn faoi láthair le hiarratais 
phleanála faoi réir Alt caighdeánach 34 a chuirtear isteach ag an údarás pleanála.  

• De réir na rialachán, ní mór don bhforbróir an cáipéisíocht bainteach leis an iarratas a chur ar fáil 
do bhreathnóireacht phoiblí ar shuíomh tiomnaithe gréasáin a thógfar ar mhaithe seo. Tá seo ar 
mhaithe feabhas a chur ar thrédhearcacht agus ar rannpháirtíocht an phobail sa phróiseas FCSM.  

• Don gcuid is mó, beidh ar údaráis phleanála cinneadh a ghlacadh faoi iarratais phleanála FCSM 
laistigh de 8 seachtain ón dáta a bhfaigheann siad iarratas, ach amháín sa chás go mbíonn “eolas 
breise” de dhíth orthu.  

• Ní féidir d'údaráis áitiúla eolas breise a lorg maidir le haon iarratas pleanála FCSM ach uair amháin, 
agus ní mór dó seo a bheith ag baint le ceisteanna timpeall ar shonraí teicniúla nó timpeallachta, nó 
an dá rud sin araon, nach raibh aon choinne leo ag an am ar tugadh an tuairim FCSM agus ag an am 
ar cuireadh isteach an iarratas pleanála FCSM, nó ceisteanna nua a tháinig chun solais le linn proisis 
rannpháirtíochta pobail an iarratais phleanála FCSM.   

• Má déantar achomharc ag an mBord Pleanála faoi chinneadh ar ghlacadh maidir le FCSM, beidh 16 
seachtain ag an mBord ón am a bhfaigheann siad an achomharc chun an cinneadh a iniúchadh agus 
a chinneadh féin faoi a thabhairt, agus beidh a iarratais siúd ar “bhreis eolais” teoranta ar an tslí 
chéanna is atá ríofa thuas.   

• Gearrfar píonós ar ar an údarás pleanála (an táille iarratais méadaithe faoi 3.5, nó €10,000, pé acu 
is lú) agus an Bord Pleanála (€10,000) má bhíonn siad déanach lena gcinní maidir le hiarratas nó 
achomhairc FCSM. Díolfar suim airgid an phíonóis seo leis an bhforbróir. 

• Mar chuid den Acht, chomh maith, tá roinnt socrúcháin idirthréimhseacha a mbaineann le 
héagadh na socrúcháin FST agus teacht na sochrúcháin FCSM ina n-áit. Faoin Acht:  

 Beidh 16 seachtain ón dáta a thagann an tAcht i bhfeidhm (17 Mí na Nollag 2021) ag 
forbróirí /iarrthóirí go bhfuil tuairim FST acu cheana féin faoi na socrúcháin FST chun iarratas 
pleanála FST a chur faoi bhráid an Bhord Pleanála. 
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 Maidir le forbróirí /iarrthóirí go bhfuil tús foirmeálta curtha acu le próiseas comhairliúcháin 
leis an mBord Pleanála agus atá ag fanacht ar thuairim FST ag an am a thagann an tAcht i 
bhfeidhm (17 Mí na Nollag 2021), beidh 16 seachtain acu ón dáta a bhfaigheann siad tuairim 
FST chun iarratas pleanála FST a chur isteach ag an mBord Pleanála.  
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Céim 1 Réamh-Pleanáil: Tá dhá ghné leis an bpróiseas Réamh-pleanála. 

 

(i) Cruinniú faoi Alt 247 

 

Is gá iarratas a dhéanamh leis an gComhairle chun cruinniú faoi Alt 247 a eagrú. 

 

(ii) Cruinniú FCSM (Alt 32B)  

 

• Iarratas faoi Alt 32. (Is gá faisnéis shonraithe a chur isteach leis an iarratas).  

• Táille le bheith leis an iarratas. 

• Roimh an gcruinniú, tá cead ag an gComhairle dul i gcomhairle le haon duine a 
d'fhéadfadh, de réir tuairim an údaráis phleanála, eolas a bheith acu atá ábhartha maidir 
le hábhar an chruinniú FCSM faoin bhforbairt mholta.  

• Sa chás is nach reachtáltar an cruinniú laistigh den tréimhse atá leagtha síos dó, ní mór 
don gComhairle an cruinniú FCSM a eagrú chomh luath agus is féidir agus míniú scríofa a 
chur amach ag tabhairt le fios cad iad na cúiseanna nár eagraíodh an cruinniú roimhe 
sin. 

• Cuirfidh an Chomhairle 'Tuairim FCSM' amach laistigh de thréimhse 4 sheachtaine, ag 
tosnú ar an dáta a reachtáltar an cruinniú FCSM. Ba cheart don tuairim a thabhairt le fios 
“...cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na cáipéisí a cuireadh ar fáil ar mhaithe an chruinnithe 
ina mbunús réasúnta chun iarratas pleanála a dhéanamh don FCSM mholta,” 

• Sa chás is go mbíonn an Chomhairle den tuairim nach bhfuil bunús réasúnta, ní mór 
don tuairim na réimsí seo a leanas a bheith ina chuid di:  

(a) na réimsí, nó na fadhbanna, maidir le nach bhfuil na cáipéisí a cuireadh ar fáil ina 
mbunús réasúnta chun iarratas pleanála a chur isteach, agus 

(b) Aon cheist nó fadhb a d'fhéadfaí a réiteach chun go mbeadh na cáipéisí ábhartha ina 
mbunús réasúnta chun iarratas pleanála a chur isteach. 

• Bíonn Tuairim bailí ar feadh tréimhse 6 mhí. '... ní dhéanfaidh [an t-iarrthóir] aon 
iarratas mura bhfuil tuairim FCSM aige ag an am sin, nó an deimhniú scríofa a ndéantar 
tagairt dó in Alt 247(7), maidir leis an FCSM mholta, agus sin faighte sa 6 mhí roimh an 
dáta a cuireadh an t-iarratas sin isteach.' 

 

 

Céim 2: Iarratas  

 

• Ní mór don bhFoirm 19 ábhartha a bheith ina chuid den iarratas. 
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• Ní mór go mbeadh Baill Thofa curtha ar an eolas faoin iarratas seo a bheith curtha 
isteach. 

• Ní mór do Thuairim FCSM nó Cinneadh faoi Alt 247(7) a bheith ina chuid den iarratas. 

• Ní mór d'iarratas a bheith curtha isteach laistigh de thréimhse 6 mhí ó fáil na Tuairime. 

• Bíonn an Tuarim ina cuid den chomhad pleanála. 

• Ní mór don bhforbróir an cáipéisíocht bainteach leis an iarratas a chur ar fáil do 
bhreathnóireacht phoiblí ar shuíomh tiomnaithe gréasáin a thógfar ar mhaithe seo. Tá 
seo ar mhaithe feabhas a chur ar thrédhearcacht agus ar rannpháirtíocht an phobail sa 
phróiseas FCSM.  
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Céim 3: Achomharc ag an mBord Pleanála.  

 

 

Teagmhálaí FCSM:  

 

David O’Brien 

Oifigeach Riaracháin 

Forbairtí Cónaithe ar Scála Mór 

Stiúrthóireacht Phleanála agus Forbartha 

Comhairle Contae Chiarraí 

Áras an Chontae 

An Ráth Theas 

Trá Lí 

Co. Chiarraí 

 

R-phost: dobrien@kerrycoco.ie 

Fón: 066 7183796/7183582 

 

Nóta:  

Ní bheidh claonadh ar bith ag an údarás pleanála de bharr cruinniú FCSM a reachtáil nó 
Tuairim FCSM a thabhairt, chomh fada is a bhaineann lena fheidhmeanna faoin Acht seo 
ná aon rialachán faoin Acht seo, ná aon reachtaíocht eile agus ní féidir braith ar a 
leithéid de chruinniú nó Tuairim mar fianaise go n-éireoidh le haon iarratas foirmeálta 
pleanála, nó cás dlí.  

 

 


