
 

AN tACHT UM RIALÚ FOIRGNÍOCHTA, 1990 
IARRATAS AR DHISPEANSÁID Ó CHEANGLAS SNA RIALACHÁIN 

FOIRGNÍOCHTA NÓ AR MHAOLÚ AIR 
 ÚSÁID OIFIGIÚIL 
 

Chuig __________________ (Cuir isteach 
ainm an údaráis rialaithe foirgníochta)  

Dáta a fuarthas 
Uimh. Thag.: 
Arna iontráil sa chlár an 

  

 

______________

 

Déantar iarratas leis seo faoi alt 4 den Acht um Rialú Foirgníochta, 1990, go ndeonófaí dispeansáid ó 
cheanglas, nó maolú ar cheanglas, sna Rialacháin Foirgníochta, 1997, mar atá sonraithe thíos, maidir 
leis na hoibreacha nó leis an fhoirgneamh atá léirithe ar na pleananna a ghabhann leis. 
1. Seoladh (nó aitheantas riachtanach eile) na n-oibreacha beartaithe nó an fhoirgnimh 
lena mbaineann an t-iarratas 
 

 

2. Cineál na n-oibreacha beartaithe nó an fhoirgnimh 
(a) Aicmiú (cuir tic leis an rogha chuí)— 
 • Foirgneamh nua a 

thógáil 
• Athruithe ábhartha 
• Athrú ábhartha úsáide 
• Méadú ar fhoirgneamh 

 

 
 
 
 

(b) Cur síos achomair 
 

 

3. I gcás athrú ábhartha úsáide,— 
(a) úsáid láithreach an fhoirgnimh  

(b) úsáid bheartaithe an fhoirgnimh  

4. An bhfuil sé amhlaidh go ndearnadh an obair cheana féin?  

5. An cinneadh atá á iarraidh (cuir tic leis an rogha chuí) 
 • dispeansáid 

• maolú 
 
 

6. Ceangla(i)s nó na Rialacháin Foirgníochta lena mbaineann 
  

  

7. Foras an iarratais 
  

  

  

  

 
 

8. Ainm agus seoladh an duine/na ndaoine nó an ghnólachta/na ngnólachtaí atá freagrach as 
pleananna, ríomhaireachtaí agus sonraíochtaí a ullmhú. 

  

  

  

IARRATASÓIR AINM IOMLÁN  

 SEOLADH  

 SÍNIÚ  

 UIMH. THEILEAFÓIN  DÁTA  



TÁILLÍ 



 



I.R. Uimh. 496 de 1997: Na Rialacháin um Rialú Foirgníochta, 1997 
 

 
Déanfar an t-achar a ríomh bunaithe ar thomhas inmheánach an achair urláir ar gach urlár 
den fhoirgneamh 

 

 
CUID A 

 

 

COLÚN 1 
 

COLÚN 2 
MÉID NA TÁILLE 

Iarratas ar dhispeansáid nó ar mhaolú 
 

Teaghaisí  €125 
Foirgnimh eile  €250 

Iarratas ar dheimhniú um shábháilteacht ó 
dhóiteán 

€125, nó €2.90 do gach méadar cearnach den achar 
urláir comhlán atá le soláthar, cibé acu is mó 
 

Achomharc chuig an Bhord €250 
Fógra tosach feidhme €30 (foirgneamh aonair) 

Táille uasta: €3,800 
Cóip de dhoiciméad atá sonraithe in Airteagal  
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€12 

 

 

 

CUID B 
 

Is é €12,500 an táille uasta a bheidh iníoctha le hÚdarás Rialaithe Foirgníochta i leith iarratas ar Dheimhniú 
um Shábháilteacht ó Dhóiteán.  Is é €125 an táille íosta a bheidh iníoctha. I gcás go ndéanfaidh Údarás 
Rialaithe Foirgníochta aisíocaíocht i leith iarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán, ní bheidh sé 
de thoradh ar an aisíocaíocht sin go laghdófar iarmhéid na táille go níos lú ná €125. 

 
TABHAIR FAOI DEARA: Níor cheart airgead tirim a úsáid agus an íocaíocht thuasluaite á déanamh. 


