Forbairt Bonneagair Straitéisigh (FBS)
Sreabhchairt
(Tugann an tsreabhchairt seo tásc ginearálta ar na céimeanna a bhíonn i dtreis i gcásanna FBS.
Ach d’fhéadfadh nósanna imeachta éagsúla a bheith annn, ag brath ar an sainchineál FBS i dtreis).

Comhairliúcháin1
Iarrann an t-iarratasóir ionchais
comhairliúchán réamhiarratais leis an mBord.
Táille ag teastáil.

Céim réamh-iarratais

Féadfaidh
an Bord dul
i gcomhairle
le daoine nó
comhlachtaí
eile.

Tugann an Bord comhairle maidir le hiarratas beartaithe, PC&FI2,
saincheisteanna agus gnáthaimh comhshaoil. I gcásanna den 7ú Sceideal
(forbairt phríobháideach), cuireann an Bord in iúl don iarratasóir &
údarás pleanála (ÚP) an féidir iarratas um FBS a dhéanamh. (Murar féidir
iarratas a dhéanamh ní féidir Grinnscrúdú a iarraidh ach
oiread).Áiritear costais an Bhoird.
Grinnscrúdú
Féadfaidh iarratasóir ionchais a iarraidh ar
an mBord an ráiteas um thionchar
comhshaoil (RTC) a ghrinnscrúdú3 Táille ag
teastáil

Féadfaidh an Bord dul i gcomhairle
le dreamanna eile.

Céim iarratais

Féadfaidh an Bord breis eolais a
fháil. Feidhmíonn an Bord i leith
iarrata a luaithe is praiticiúil.
Áiritear costais an Bhoird.

Téann an Bord i gcomhairle le
comhlachtaí forordaithe.

Iarratas
Foilsíonn an t-iarratasóir fógra iarratais.
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Cuirtear an t-iarratas agus an RTC
agus/nó NMT chuig an mBord. Táille de
dhíth. Cuirtear an t-iarratas ar fáil lena
iniúchadh/ cheannach.

I gcásanna straitéiseacha gáis,
caithfear teastas a fháil ón Aire
Cumarsáide Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha nó ón
gCoimisiún um Rialú Fuinnimh

Féadfaidh an Bord diúltú déileáil leis an
iarratas muna mbíonn an RTC sásúil nó
muna gcloíann sé leis na comhairliúcháin
réamhiarratais nó Rialacháin.
I gcásanna den 7ú Sceideal5
seolann aighneachtaí agus
tuairiscí ón ÚP de ghnáth
laistigh de 10 seachtaine ó
dhéanamh an iarratais6.

Aighneachtaí ón bpobal & ó dhaoine
eile laistigh d’am (tréimhse íosta 6
seachtaine ó dhata an fhógra phoiblí)
agus san fhormáid cheart. Táille de
dhíth.
Ar leanúint thall /….

Féadfaidh an Bord eolas a
fháil ó aon duine/
chomhlacht.

Féadfaidh an Bord cruinniú a
reáchtáil (roimh, tar éis nó in áit
éisteachta ó bhéal) le hiarratasóir
nó le haon duine eile.

Féadfaidh an Bord eolas (breise) a
fháil ó aon ÚP sa chás go mbeadh
éifeachtaí suntasacha ag an
bhforbairt.

1. Éigeantach i gcásanna áirithe
2. Cuíphleanáil agus forbairt inbhuanaithe.
3. Eolas is cóir a bheith sa RTC.
4. Tharlódh sé nár ghá RTC i ngach cás faoi líne
tarchur leictreachais.
5. Lena n-áirítear aon ÚP a bhfuil an fhorbairt
lonnaithe ina cheantar.
6. Féadfaidh an Bord tréimhse níos mó ná 10
seachtaine a shonrú.

Ní mór don Bhord tuairimí a
fháil ó chomhlachtaí
forordaithe in imthosca áirithe.

Féadfaidh an Bord eolas breise a
fháil ó iarratasóir, lena n-áirítear
RTC leasaithe agus/nó NMT.
leasaithe.

Sa chás ina mbeidh níos mó
faisnéise suntasaí san fhaisnéis
bhreise nó sa RTC leasaithe
faoin gcomhshaol, cuirfidh an
Bord an t-eolas ar fáil agus
iarrfaidh sé aighneachtaí
breise.

Má bhaineann forbairt le CRCT7 /
cúrsaí Dramhaíle, nó Treoir um
Mhórthaismí, iarr tuairimí ón
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GCC nó ón ÚSS.
De ghnáth seolann
an Bord eisteachtaí ó bhéal.

Féadfaidh an Bord a chur in iúl go
bhfuil cead á bhreithniú aige faoi
réir pleananna leasaithe, eolas etc a
bheith curtha isteach.
Tugann an Bord aird ar ghnáthchúrsaí e.g. PC&FI,
comhshaol, beartais náisiúnta, an leas náisiúnta,
pleananna forbartha (a d’fhéadfadh a bheith sáraithe),
SNS10, TPR11 etc.
Feidhmíonn cuspóir ama
reachtúil de 18 seachtaine
ón lá deiridh le
haighneachtaí a fháil ón
bpobal

Céim iar-chinnidh

Cinneadh
Féadfaidh an Bord an t-iarratas a
dheonú/cheadú go hiomlán nó go páirteach
le/gan mhodhnuithe/ coinníollacha, nó
diúltú dóibh. Luann an Bord na
priomhchúiseanna agus tuisceana. Tugann
an cinneadh don iarratasóir & do dhaoine
eile a mbíonn i gceist..

Féadfaidh an Bord cinneadh a leasú
d’fhonn earráid a cheartú nó an chiall
bheartaithe a shoiléiriú;. Féadfaidh sé
aighneachtaí a fháil ó dhaoine ábhartha. Ní
ceadmhach go ndéanfadh an leasú athrú
ábhartha ar an bhforbairt a ceadaíodh/
faomhadh.
7. Cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú..
8. An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.
9. An tÚdarás Sábháilteachta agus Sláinte.
10. An Straitéis Náisiúnta Spásúlachta.
11. Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha.
12. Coinníollacha um rannaíocaí airgeadais Ailt 48/49.
13. Feidhmíonn i gcásanna den 7ú Sceideal, amháin .
14. Is gá é a eisiúint le cinneadh den 7ú Sceideal. I
gcásanna
ina bhfuil feidhm aige, tig é a eisiúint níos
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D’fhéadfadh sochar pobail, alt
48/4912, mionphointí le
comhaontú13, ráiteas faoi
mhéid na gcostas le híoc,14
a bheith i measc na
gcoinníollacha

Féadfaidh forbróir leasú a iarraidh ar an
bhforbairt
Breithníonn an Bord an mbeadh an leasú
ábhartha nó an mbeadh iarmhairtí suntasacha
aige ar an gcomhshaol. Mura mbeadh,
déanann sé cinneadh.
Má bhíonn an leasú ábhartha, treoraíonn an
Bord go gcuirfear eolas ar fáil do dhaoine ar
leith, d’aicme daoine nó pobail, agus iarrann
tuairimí. Déanann sé cinneadh, ar iarratas.
Dá mbeadh iarmhairtí suntasacha ag leasú ar
an gcomhshaol, feidhmeoidh forálacha
ginearálta ón MTC lena n-áirítear RTC nua,
fógra poiblí, aighneachtaí úra ón bpobal etc.

