
Céimeanna a bhaineann le hAchomharc Pleanála 

 

 
Iarratas pleanála seolta chuig an Údarás 

Pleanála 

Iarratas ar fáil chun scrúdú poiblí a dhéanamh 

Iarratais áirithe curtha in iúl 

do chomhlachtaí forordaithe 

Aighneachtaí/Tuairimí ó pháiritithe/eagrais 

leasmhara seolta chuig Údarás Pleanála 

Cinneadh ón Údarás Pleanála 

Cáipéisi ón Údarás Pleanála ar fáil chun scrúdú a 

dhéanamh 

Cinneadh curtha in iúl don iarratasóir agus do na 

daoine eile a sheol aighneachtaí chuig an Údaras 

Pleanála 

Achomharc ó Chéad 

Pháirtí Achomharc Tríú Páirtí 

Achomharc faighte ag 

an mBord laistigh de 

cheithre seachtaine ó 

chinneadh an údaráis 

pleanála 

Achomharc scaipthe 

amach chuig 

Tríú páirtí (má tá sé 

ann) Aon aighneacht 

faighte laistigh de 

cheithre seachtaine 

Achomharc faighte ag an 

mBord laistigh de cheithre 

seachtaine ó chinneadh an 

údaráis pleanála 

Achomharc scaipthe amach 

chuig 

Iarratasóir chomh maith le 

haon tríú pairtí eile 

Aon tuairim faighte laistigh de 

cheithre seachtaine 

Údarás Pleanála                       

Cáipéisí seolta chuig an mBord 

laistigh de dhá sheachtain. Tuairimí 

laistigh do cheithre seachtaine 

De ghnáth ní scaiptear 

aighneachtaí/tuairimí ó 

pháirtithe 

Is féidir leis an mBord 

fógra a eisiúint chun 

breis eolas nó cáipéisí a 

fháil laistigh de 

thréimhse áirithe (ar a 

laghad dhá sheachtain) 

Aighneachtaí ó 

chomhlachtaí forordaithe a 

bhfuair fógra maidir le 

hachomhairc áirithe 

Forais achomhairc ar fáil 

chun scrúdú poiblí a 

dheanamh ag oifig an 

údaráis pleanála 

Iarratas ar éisteacht bhéil 

ó pháirtí atá páirteach le 

hachomharc 

Éisteacht bhéil ceadaithe faoi 

lánrogha an Bhoird nó 

treoraithe ag an mBord (gan 

iarratas) 

Áit agus dáta den éisteacht 

bhéil curtha in iúl do na 

páirtithe agus breathnóirí 

Éisteacht bhéil tionólta ag 

Cigire an Bhoird 

Tuairisc agus moladh ó 

Chigire an Bhoird 

Cinneadh maidir leis an 

achomharc ón mBord 

Cinneadh curtha in iúl do 

na páirtithe agus do na 

breathnóirí 

Breathnóirí 

Tuairimí laistigh de cheithre 

seachtaine ón achomharc 

faighte 

Tionscadail ina mbíonn 

measúnacht tionchair 

timpeallachta ag teastáil ó Bhord 

Fógra poiblí ó Bhord ag iarraidh 

aighneachtaí 

Aighneachtaí laistigh de cheithre 

seachtaine ó fhoilsiú an fhógra 

Iarratas rathúil ar chead 

chun achomharc a 

dhéanamh 


