
An ceadmhach dom méadú a thógáil? 
 
Faoi réir shuíomh an láithreáin, na staire pleanála agus na mionsonraí, is féidir nach mbeidh gá ag méaduithe 
beagscála tí, grianáin san áireamh, le cead pleanála más rud é go bhfuil an méadú suite ar chúl an tí agus go 
gcomhlíonann sé na coinníollacha seo a leanas: 

 
•  Nach méadófar achar bunaidh urláir an tí faoi níos mó ná 40 méadar cearnach. Tá sé tábhachtach a 

thabhairt faoi deara gurb amhlaidh, i gcás gur méadaíodh an teach roimhe sin, nach bhféadfar achar 
urláir an mhéadaithe a bheartaíonn tú anois agus achar urláir aon mhéadaithe roimhe, lena n-áirítear 
na méaduithe sin a bhfuair tú cead pleanála ina leith, bheith níos mó ná 40 méadar cearnach 

•  Nach mó ná 12 mhéadar chearnacha achar urláir aon mhéadaithe os cionn leibhéal na talún, lena 
n-áirítear aon mhéaduithe a rinneadh roimhe sin, i gcás tithe sraithe nó leathscoite 

•  Go mbeidh aon mhéadú os cionn leibhéal urlár na talún suite 2 m ar a laghad ó aon teorainn 
•  Nach mó aon mhéadú ná airde an tí 
•  Nach laghdóidh aon mhéadú achar an spáis oscailte phríobháidigh, rud atá forchoimeádta lena úsáid ag 

áititheoirí an tí, ar chúl an tí go níos lú ná 25 mhéadar chearnacha 
•  Nach ceadmhach airde bhallaí an mhéadaithe a bheith níos mó ná airde bhalla cúil an tí i gcás nach 

bhfuil binn ag balla cúil an tí 
•  Nach airde ballaí an mhéadaithe ná taobh-bhallaí an tí i gcás go bhfuil binn ag balla cúil an tí atá ann 

cheana (gan aon bhinn atá á tógáil mar chuid den mhéadú a áireamh) 
•  Gurb amhlaidh, i gcás méadú dín chothroim, nach mó airde na coda is airde den díon ná airde na 

sceimhle nó an uchtbhalla. In aon chás eile, ní ceadmhach aon chuid den díon nua a bheith níos airde 
ná an chuid is airde de dhíon an tí 

•  Nár cheart aon fhuinneoga a bheartaítear ag leibhéal urlár na talún mar chuid de mhéadú a bheith 
suite níos lú ná 1 mhéadar ón teorainn atá os a gcomhair 

•  Gur cheart aon fhuinneoga a bheartaítear os cionn leibhéal na talún gan a bheith suite níos lú ná 11 
mhéadar ón teorainn atá os a gcomhair 

•  Nár cheart díon aon mhéadaithe den sórt sin a úsáid mar bhalcóin nó mar ghairdín dín 


