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P lanläggnings- och arkitektbyrån svarar för sta-
dens generalplanering och för utarbetande, 
utvecklande och ändring av detaljplaner samt 
för uppgörandet av utredningar som behövs 
för dessa uppgifter. Planläggningens uppgift är 

att planmässigt styra samhällsstrukturen. Målet med stads-
planeringen är att utveckla Lovisa genom att förenhetliga 
stadsstrukturen och genom att beakta den historiska bak-
grunden, den byggda miljön och naturen. Målet är också 
att producera och upprätthålla högklassig byggd miljö, som 
erbjuder invånarna alternativa bostads-, arbetsplats- och re-
kreationsområden. 

Detaljplaneringen i Lovisa är till sin karaktär huvudsak-
ligen en kompletterande och förenhetligande styrning av 
ändringar som sker inom den befintliga stadsstrukturen. 
Planläggningens specialuppgift är att bevara byggnadsarvet 
och kulturmiljön.

Lovisa stad har som mål att årligen överlåta ca 25 egna-
hemstomter i olika slags omgivningar. Flervåningshustomter 
kan överlåtas i Fredsby och Märlax. Nya flervånings- och 
radhustomter har bildats år 2008 i Märlax. Företagstom-
ter kan överlåtas väster om centrum och i Liljendal. Före-
tagstomter har planlagts också i motorvägens och Atomvä-
gens korsningsområde samt på den planskilda anslutningens 
område i Abborrfors. 

I den årliga planläggningsöversikten redogörs för den 
genomförda planeringen året innan och det kommande 
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Innehållsförteckning

årets mest betydande planeringsområden och -objekt 
presenteras. I planläggningsöversikten framläggs utöver 
stadens planärenden också de landskapsplanärenden som 
är anhängiga i Nylands förbund. Om planläggningen, om 
skedena för varje aktualiserad plan och om andra aktuella 
ärenden finns information också på Lovisa stads webbplats, 
vid adress http://www.lovisa.fi under punkten planläggning 
och markanvändning. 

På områdena i stadsdelarna Liljendal, Pernå och Ström-
fors, med undantag av Tessjö område, har inte tidigare an-
vänts Euref-Fin –koordinatsystemet och inget digitalt GIS-
system. Detalj- och delgeneralplanernas baskartor har inte 
heller, med undantag av Liljendal, uppgjorts i digital form 
och är inte i Euref-Fin –koordinatsystemet. Stadsplanerings-
avdelningens utmaning är att föra in stadsdelarna Pernå och 
Strömfors i det digitala GIS-systemet och kartverket. För 
registrens del är överföringsarbetet redan nästan färdigt, 
men t.ex. för kartverkens del har arbetet påbörjats år 2010 
och fortgår därifrån etappvis via ortofotograferingar och 
uppgörande av baskarta för att göra planerna tidsenliga.

Planläggningsavtal uppgörs alltid då det är fråga om att 
detaljplaneringen eventuellt betjänar ett enskilt intresse. 

Anneli Naukkarinen
stf. stadsarkitekt och planläggare
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2 Detaljplan-
      ering 2011

Detaljplanen är en detaljerad plan som styr om-
rådesanvändningen och byggandet på ett mindre 
område. Detaljplanen har som mål att anvisa om-

råden för olika ändamål och styra byggandet och annan 
markanvändning. Vid utarbetandet av en detaljplan ska land-
skapsplanen och generalplanen med rättsverkningar beak-
tas. Detaljplanen utgör grunden för beviljandet av bygglov 
och för planområdets övriga verksamhet. 

Detaljplaner utarbetas såväl som eget arbete på plan-
läggnings- och arkitektbyrån som hos utomstående konsult-
byråer. Som planläggare styr och övervakar stadsarkitekten 
samtliga planutarbetares arbete. 

2.1 DE MEST BETYDANDE DETALJPLANERINGS-
OBJEKT, SOM AKTUALISERAS SOM BÄST OCH SOM 
UNDER DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN KOMMER ATT 
AKTUALISERAS 
Man kan följa med de olika planernas skeden på Lovisa 
stads webbplats http://www.lovisa.fi under punkten mark-
användning och planläggning. 

1. Detaljplanen för Gråbergsområdet
Målet är att skapa ett nytt bostadsområde på Gråbergsom-
rådet. För området utarbetas planer etappvis. Den första 
i turen är detaljplanen för den södra delen av området, 
bostadsområdet 1 i Gråberg. Utarbetare av planen Eriksson 
arkkitehdit Oy / i egen regi.

2. Detaljplan och ändring av detaljplan för norra och 
östra delarna av Tullbron 
Målet med planen är att göra den tidsenligt föråldrade 
(1965) detaljplanen tidsenlig. Med planen undersöks bygg-
nadernas skyddsbehov och planbeteckningarna som lämpar 
sig för strandområdena samt om det är möjligt att anvisa 
tilläggsbyggande på området. Man försöker få planarbetet 
till behandling för godkännande under år 2011. Planarbetet 
görs i stadens egen regi. 

7. Detaljplan och ändring av detaljplan för områden i 
Valkom (UPM Kymmene Oyj:s områden) 
Detaljplanen och ändringen av detaljplanen berör tre olika 
områden i Valkom. Målet med planen är att göra detaljpla-
nen för planeringsområdet tidsenlig, att ändra ogenomförda 
kvartersområden för affärsbyggnader till bl.a. bostadsbruk 
och att justera byggrätterna. Som mål är också att utarbeta 
en detaljplan för det icke planlagda området vid Ilmarinen-
vägen, där ett område för småbåtshamn anvisas. Planarbetet 
utförs i stadens egen regi. Planläggningsavtal.

8. Detaljplan och ändring av detaljplan för 
trålhamnen (Valkom)
Aktörerna på området har ansökt om ändring av detaljpla-
nen. Målet med planen är att bygga ut detaljplaneområdet 
söderut och att ordna industri- och trafikområdena så att 
de blir fungerande och trygga. Som mål är också att anvisa 
en egen hemmahamn åt aktörernas båtar och fartyg samt 
havsanläggningar på området. Man försöker få planarbetet 
till behandling för godkännande under våren 2011. Planar-
betet utförs i stadens egen regi. Planläggningsavtal.

9. Ändring av detaljplan för Patunaområdet
Privata fastighetsägare har framlagt en ändring av detaljplanen 
för båtvarvet i Patuna och för Corensos område. Målet med 
ändringen av detaljplanen är att ordna industri- och trafikom-
rådena så att de blir fungerande och trygga. Man försöker få 
planarbetet till behandling för godkännande under år 2011. 
Planarbetet utförs i stadens egen regi. Planläggningsavtal.

10. Ändring av detaljplanen för delar av kvarteren 
314 och 419 (Saltbodtorget, Mariegatan 1 och 
Trädgårdsgatan 36)
I en del av kvarteret 314 undersöks möjligheten till affärs-
verksamhet och restaurang- och småskaligt hotellbruk på 
området. I en del av kvarteret 419 har man som mål att 
anvisa den kyrkliga användningen med en egen beteckning 
och det skyddade fristående småhuset med tidsenlig be-
teckning. Bägge fastigheternas byggrätt, våningstal och par-
kering anvisas med tidsenliga beteckningar. Man försöker få 
planarbetet till behandling för godkännande under år 2011. 
Planarbetet utförs i stadens egen regi. Planläggningsavtal.

1 General-
      planering

G eneralplanen styr stadens samhällsstruktur och 
markanvändning i stora drag. Där anvisas den 
målsatta markanvändningen av stadens områden 

och samordnandet av funktionerna. En generalplan kan ut-
arbetas för hela stadens område eller för en del av stadens 
område. Generalplanen kan också vara gemensam för flera 
kommuner, och då fastställs den av miljöministeriet. Då en 
generalplan utarbetas är det alltid fråga om en process som 
pågår flera år, för generalplanen, som skall uppgöras med 
rättsverkningar, kräver tillräckliga och uppdaterade utred-
ningar som bakgrund. 

1.1 AKTUALISERAD DELGENERALPLAN:
Delgeneralplan för Gråberg, Räfsby, Köpbacka och Valkom 
samt till dem angränsande skärgård

Målet med planen är att styra bl.a. byggandet invid den 
västra stranden av Lovisaviken. Utarbetandet av en del-
generalplan med rättsverkningar har inte igångsatts p.g.a. 
bristande resurser. Planen har aktualiserats genom stads-
fullmäktiges beslut i september 2009. År 2011 påbörjas 
uppgörandet av utredningar till planen.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.2 BEHOvEN Av GENERALPLANERING 
I FRAMTIDEN
Under år 2010 har uppgjorts en strategisk modell för om-
rådesanvändningen i Lovisa och utgående från den utarbe-
tas en strategisk generalplan, som styr markanvändningen i 
staden. På basis av den strategiska generalplanen utarbetas 
delgeneralplaner med rättsverkningar och redan föråldrade 
planer förnyas.

För strandområdena i Östernäs och Tessjö i stadsdelen 
Strömfors ska utarbetas en stranddelgeneralplan som styr 
byggandet invid strand..

3. Ändring av detaljplan för busstationens–
hälsocentralens kvarter 
Målet med planen är bl.a. att anvisa byggrätt för området, 
att avgöra allmän parkering, att undersöka behoven av 
utrymmen som ansluter sig till busstationens och taxi-
bilisternas verksamhet samt att anvisa skyddade byggnader 
och fornlämningar. Till planen ansluter sig också väsent-
ligt trafikregleringarna i centrum, vilka ska avgöras innan 
planarbetet på området fortsätter. Utarbetare av planen 
Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy / i egen regi.

4. Detaljplan och ändring av detaljplan för 
triangelområdet i Valkom
Målet med planen är att undersöka hur planeringsområdet, 
som angränsar till Valkom hamn, lämpar sig för egnahems-
byggande och rekreation. Målet är också att anvisa tillväxt-
områdena för hamnens behov och att göra detaljplane-
beteckningarna för det s.k. frilagret och de områden som 
ansluter sig till hamnfunktionerna samt för parkområdena 
tidsenliga. Att bevara det befintliga bostadsområdets karak-
täristiska dimension utgör också ett av målen. Detaljplanen 
utarbetas i två delar, varav den del som ligger längst söderut 
behandlas först. Man planerar få planförslaget framlagt un-
der år 2011. Utarbetare av planen Sito Oy

5. Ändring av detaljplanen för en del av kvarteret 316 
(Karlskronabulevarden 7)
Målet med planen är att utvidga tomtens användningsända-
mål från affärsbyggnad till boende och att öka byggrätten. 
I planändringen undersöks restaurangbyggnadens skydds-
behov, eftersom området utgör en kulturmiljö av nationell 
betydelse. Man försöker få planarbetet till behandling för 
godkännande under år 2011. Utarbetare av planen Sito Oy. 
Planläggningsavtal.

6. Ändring av detaljplanen för en del av kvarteret 10 
(Dunkavägen 4, Liljendal)
Målet med planen är att öka byggrätten för det område 
som ägs av Oy Teampac Ab, så att företagets utbyggnads-
möjligheter tryggas. Man försöker få planarbetet färdigt 
under år 2011. Utarbetare av planen Karttaako Oy. Plan-
läggningsavtal.
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11. Detaljplan för Hagalunds område (inklusive 
detaljplanen för allaktivitets-/simhallens projekt) 
Målet med planen är att utarbeta en detaljplan, där den del 
av riksvägen 7 som ska upphävas i vägplanen anvisas som 
gatuområde. I planen undersöks hur olika idrottsfunktioner 
ska förläggas på området och därtill beaktas återuppbygg-
nadstidens egnahemsområde i Hagalund, hälsokällans om-
råde, grundvattenområdet och de på området befintliga 
fasta fornlämningar som är från historisk tid och som är av 
riksintresse. Utarbetare av planen Sito Oy. 

12. Ändring av detaljplanen för en del av kvarteret 
201 (Mariegatan 20 och 22, Drottninggatan 17)
Ändringen av detaljplanen har aktualiserats genom plan-
läggningsöversikten 2008. För fastighetens 434-2-201-71 
(Drottninggatan 17) del aktualiseras ändringen genom den-
na planläggningsöversikt. Fastighetsägarna har framlagt en 
ändring av detaljplanen. Målet är att göra detaljplanen och 
skyddsbestämmelserna tidsenliga. För fastigheten 434-2-
201-71 (Drottninggatan 17) gäller ett beslut om undantag 
från år 2009. Planarbetet utförs i stadens egen regi om tiden 
tillåter. Planläggningsavtal.

13. Ändring av detaljplanen för Havs-Bella området
Man har konstaterat att detaljplanen över området är tids-
mässigt föråldrad och av den orsaken har man påbörjat 
en ändring av planen. Gällande detaljplan tillåter byggande 
av flervåningshus i III ½-våningar på hela uddens område. 
Målet med ändringen av detaljplanen har varit ett lågt och 
tätbebyggt egnahemsområde. Besvär över ändringen av 
Havs-Bellas plan har anförts och HFD har upphävt beslu-
tet om godkännande av planen. Tekniska nämnden i Lovisa 
stad har genom sitt beslut 3.3.2009, § 23 utfärdat bygg- och 
åtgärdsförbud på området i enlighet med 53 § 1 och 2 
mom. i MBL för två år för ändring av detaljplanen. 

14. Ändring av detaljplanen för storenheten 
för detaljvaruhandel i en del av kvarteret 202 
(Mariegatan 33)
Ändringen av detaljplanen aktualiseras genom denna 
planläggningsöversikt. Kesko har föreslagit att den befint-
liga storenheten för detaljvaruhandel byggs ut till de AL-

kvartersområden, som ägs av Kesko och som ligger öster 
om den nuvarande butiksbyggnaden. Målet med ändring-
en av detaljplanen är att bygga ut detaljvaruhandelns för-
säljningsyta och fordonsparkeringen samt att möjliggöra 
byggandet av en ny serviceförbindelse på området för 
centrumfunktioner i Lovisa stad. Planen utarbetas av en 
utomstående konsultbyrå. Planläggningsavtal.

15. Ändring av detaljplanen för Valkom hamn
Ändringen av detaljplanen aktualiseras genom denna plan-
läggningsöversikt. Utredningarna och planen utarbetas av en 
utomstående konsultbyrå. Planläggningsavtal.

16. Ändring av detaljplanen för kvarteret 326 
(Karlskronabulevarden 2)
Ändringen av detaljplanen aktualiseras genom denna plan-
läggningsöversikt. Målet med ändringen av detaljplanen är 
att undersöka om det är möjligt att omplacera byggrät-
ten enligt den gällande detaljplanen genom att bevara det 
gamla byggnadsbeståndet invid gatan. Planläggningsavtal.

17. Ändring av detaljplanen för 
en del av kvarteret 102 (Sibeliusgatan 1)
Ändringen av detaljplanen aktualiseras genom denna plan-
läggningsöversikt. Målet är att göra detaljplanen tidsenlig 
för det i privat ägo befintliga kvartersområdet och därtill 
anslutande grönområde, som ägs av staden. Den gamla 
kartongfabriken, som ligger i kvarteret, är skyddad i delge-
neralplanen. Planen utarbetas av en utomstående konsultbyrå. 
Planläggningsavtal.

18. Ändring av detaljplan för en del av kvarteret 302 
(Alexandersgatan 6)
Ändringen av detaljplanen aktualiseras genom denna plan-
läggningsöversikt. Målet är att ändra det gamla apotekets 
tomt, som är i privat ägo, till kvartersområde för bostads-, 
affärs- och kontorsbyggnader. Planarbetet utförs i stadens 
egen regi. Planläggningsavtal.

19. Ändring av detaljplan för en del av kvarteret 94, 
Kuusisen Kala Oy (Teknikvägen, Tessjö)
Ändringen av detaljplanen aktualiseras genom denna plan-

läggningsöversikt. Syftet är att ändra kvartersområdet för 
affärsbyggnader till kvartersområde för industri- och lager-
byggnader. Planläggningsavtal.

20. Ändring av detaljplanen och detaljplan 
för häststallet i Köpbacka
Detaljplanen är färdig, men den har inte godkänts. 
Utarbetare av planen Sito Oy. Planläggningsavtal.

21. Detaljplanen för Såg-Isnäs och Knapas 
(434-464-4-87 ja 434-432-25-0)
Området är i privat ägo. Markägaren har ansökt om att 
detaljplan utarbetas och detaljplanen har aktualiserats. De-
taljplanen förs dock inte framåt på stadens initiativ. Målet 
med planen är att öka antalet egnahemstomter på Isnäs 
området. Utarbetare av planen Tmi Seppo Lamppu. Plan-
läggningsavtal.

22. Ändring av detaljplanen för Kvarnåsen 
och Södra åsen
I planen ifråga ingår också grustagsområdet, som angränsar 
till Kretsgången, samt begravningsplatserna väster om åsen 
med därtill angränsande grönområden. Lovisa vattentorn 
ligger på planändringsområdet. Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Nyland har beviljat undantagslov för det. Plan-
arbetet utförs i stadens egen regi.

23. Ändring av detaljplanen för kvarteren 1149 och 
1196 (Långholmen)
Målet är att göra planbestämmelserna tidsenliga och att 
göra ny tomtreglering. Planarbetet utförs i stadens egen 
regi.

24. Ändring av detaljplanen för en del av kvarteret 
403 (Strandvägen 38-42) 
Fastighetsägaren har föreslagit en ändring av detaljplanen. 
Stadsarkitekten har konstaterat att det är motiverat att 
göra detaljplanen tidsenlig. Fastigheten har inte beviljats un-
dantagslov (Nylands miljöcentral 2007). Fastighetsägaren 
har inte meddelat någon målsatt tidtabell för planläggnings-
arbetet. Utredningarna och planen utarbetas av en utomstå-
ende konsultbyrå. Planläggningsavtal.

25. Ändring av detaljplanen för kvarteren 1023 och 
1027 och utbyggnad av planen (Märlax)
Planen har aktualiserats i december 2005 ja programmet 
för deltagande och bedömning har varit framlagt i mars 
2006. Iståndsättnings- och naturvårdsarbetena av den 
bredvidliggande avstjälpningsplatsen på Essobacken har bli-
vit färdiga 2009. Målet är att bygga ut detaljplaneområdet 
och att anvisa den kommande markanvändningen av det 
iståndsatta avstjälpningsplatsområdet. Undersöks bl.a. om 
en hundpark i enlighet med inlämnad fullmäktigemotion 
kan förläggas på området. Planarbetet utförs i stadens egen 
regi om tiden tillåter.

26. Första detaljplan för området invid 
Skärgårdsvägen 
Målet med ändringen av detaljplanen är att utarbeta en 
första detaljplan för det oplanerade området i norra ändan 
av Skärgårdsvägen. Planen har aktualiserats i mars 2007 
och programmet för deltagande och bedömning har varit 
framlagt i april-maj 2007. Är tillsvidare inte aktuell. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2.2 DETALJPLANERNA SOM vUNNIT  
LAGA KRAFT 2010–2011

• Ändringen av detaljplanen för en del av kvarteret 504 
(Antbyvägen 7)
Godkänd i stadsstyrelsen 15.11.2010, § 422

• Ändring av detaljplanen för en del av kvarteret 787 
med närrekreationsområde 
Godkänd i stadsstyrelsen 18.10.2010, § 400

• Ändring av detaljplanen för delar av kvarteren 409 
och 415 (Repslagarevägen 6 och 8) 
Godkänd i stadsstyrelsen 18.10.2010, § 399

• Detaljplan för västra anslutningen 
Godkänd i stadsfullmäktige 23.6.2010, § 155

• Detaljplan för östra anslutningen 
Godkänd i stadsfullmäktige 12.5.2010, § 78  
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2.3 BESvÄRSUNDERKASTADE PLANER

• Första detaljplanen för Svedjeholmen–Vårdöudden. 
Planen har godkänts 21.12.2009 och besvär har anförts 
mot den till högsta förvaltningsdomstolen.

• Delgeneralplan för Forsby–Gammelby
Kungjorts att den delvis har trätt i kraft, eftersom besvär 
anförts mot planen till Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Den besvärsunderkastade delen av planen har belagts 
med bygg- och åtgärdsförbud. Utarbetare av planen Seppo 
Lamppu tmi. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2.4 OMRÅDENA SOM BELAGTS MED BYGG- OCH 
ÅTGÄRDSFÖRBUD FÖR UTARBETANDE Av PLAN

• Skärgårdsvägens område och stranden i Märlax. 
Kvarteret 1043 med därtill angränsande gatu-, trafik-, 
vatten-, park- och grönområden. I bygg- och åtgärdsför-
bud fram till 5.5.2011.

• Kvarteren 1023 ja 1027 i Märlax med därtill angräns-
ande gatu- och parkområden. I bygg- och åtgärdsförbud 
fram till 5.5.2011.

• Hälsocentralens och busstationens område. Kvarte-
ren 203, 204, 219, 220 och 221 med därtill angränsande 
gatu-, trafik- och parkområden. I bygg- och åtgärdsför-
bud fram till 5.5.2011, varefter förbudet förlängs.

• Kvarteren 412 och 418 i den norra och östra delen 
av Tullbron. I bygg- och åtgärdsförbud fram till 27.5.2011.

• Gråbergsområdet  
I bygg- och åtgärdsförbud fram till 5.5.2011.

• Grönområdena och begravningsplatserna på Kvarnå-
sen och Södra åsen. I bygg- och åtgärdsförbud fram till 
5.5.2011.

• Vårdöudden, Vårdöholmen och Svedjeholmens områ-
de: Lägenheterna 2-15, 2-17, 2-18, 2-20, 2-21, 2-30, 2-32, 

4 Kulturmiljö-
   program

Uppgörandet av ett kulturmiljöprogram har aktu-
aliserats i en fullmäktigemotion 14.9.2005, § 92. 
Kulturmiljöprogrammet är en linjering som gjorts 

i samarbete mellan invånare, samfund, myndigheter och 
näringslivet om de viktigaste särdragen i miljön och om de-
ras skötsel och utnyttjande. Det samlar ihop uppgifter och 
förklarar utvecklingshistorien av den nutida miljön. Det styr 
skötseln av objekten, ger myndigheterna grunduppgifter för 
beslutsfattandet och fungerar som ett instrument vid vä-
xelverkan. Utarbetandet av programmet förutsätter samar-
bete inom den ekonomiska regionen och på landskapsnivå. 
Utarbetandet av kulturmiljöprogrammet har p.g.a. bristande 
resurser flyttats till år 2012.

3 Stranddetalj-
   planering

Utarbetandet av en stranddetaljplan ankommer 
enligt markanvändnings- och bygglagen på ägaren 
eller ägarna till det område som ska planläggas. 

Staden utarbetar således inga stranddetaljplaner, utan dessa 
projekt igångsätts alltid av markägarna. Staden behandlar 
dock stranddetaljplanerna och stadsfullmäktige godkänner 
dem. Byggandet invid strand styrs huvudsakligen av delge-
neralplanerna. 

I Lovisa har följande stranddetaljplaner aktualiserats i 
stadsdelen Pernå:

• Kvarnträsket, Pålböleträsket, Labbyträsket, Dubbelnäs, 
Malmen, stranddetaljplan och ändring av stranddetaljplan. 
Stranddetaljplanerna berör olika områden. Målet är att 
flytta semesterbostadsrätten från Kvarnträsket till Pålbö-
leträsket.

• Kejvsalö, Reimarvik, stranddetaljplan

• Kattö, stranddetaljplan

3-210 - 3-217, 3-165, 3-235, 3-239 och delar av lägenhe-
terna 3-234 och 3-236 samt parken och parkeringsom-
rådet. I bygg- och åtgärdsförbud fram till 5.5.2011.

• Långuddens område. Kvarteren 1148, 1149, 1196 med 
därtill anslutande rekreations-, vatten- och gatuområ-
den. I bygg- och åtgärdsförbud fram till 5.5.2011. 

• Områdena i Valkom. Kvarteret 1101, del av kvar-
teret 1116, 1121, 1137 med därtill anslutande gatu-, 
park-, rekreations- och vattenområden samt området 
invid Ilmarinengränd. I bygg- och åtgärdsförbud fram till 
5.5.2011, varefter förbudet förlängs.

• Såguddens område (Havs-Bella) I bygg- och åtgärdsför-
bud fram till 3.3.2011, varefter förbudet förlängs.

• Den besvärsunderkastade delen av delgeneralplanen 
för Forsby– Gammelby 

I bygg- och åtgärdsförbud fram till 10.9.2011, varefter för-
budet förlängs, om inget beslut om besväret mot planen 
har kommit från högsta förvaltningsdomstolen.

Planläggningens 
särskilda uppgift 

är att bevara 
byggnadsarvet och 

kulturmiljön.
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Tekniska nämnden eller stadsstyrelsen fattar beslut om att påbörja 
planläggningsarbetet

I början av planberedningsarbetet görs ett program för deltagande och bedömning. 
Där framläggs planens mål, befintliga och behövliga utredningar, det planerade 
förfarandet vid deltagande och växelverkan samt sättet att bedöma konsekvenserna. 
I detta skede kan man ta ställning till planens målsättning.

Planutkastet framläggs.

Planutkastet/-utkasten och beredningsmaterialet framläggs på stadens officiella 
anslagstavla under tiden för hörandet. Intressenterna får vid behov meddelande om 
detta per brev och alltid genom kungörelse i de lokala tidningarna. I detta skede har 
intressenterna den bästa möjligheten att inverka på planlösningen. För små detaljpla-
ner / detaljplaner med ringa konsekvenser utarbetas inget planutkast. Åsikterna riktas 
till planläggnings- och arkitektbyrån och inlämnas under utställningstiden skriftligt till 
tekniska centralens kansli eller elektroniskt till kaavoitus@loviisa.fi.

TEKNISKA NÄMNDEN, beslutar om framläggandet av planförslaget

Det planförslag som nämnden förordar och beredningsdokumenten framläggs på 
stadens officiella anslagstavla på rådhuset och på anslagstavlan i tekniska centralen. 
Markägarna får meddelande om detta per brev och genom kungörelse i de lokala 
tidningarna. Eventuella anmärkningar riktas till planläggnings- och arkitektbyrån och 
inlämnas skriftligt till tekniska centralens kansli.

Eventuella besvär behandlas 
i rättsinstanser.

Nylands och Östra Nylands förbund sammanslogs 
1.1.2011. Nylands förbund är nu en samkommun 
som bildas av 28 medlemskommuner. En av land-

skapsförbundets uppgifter är att utarbeta landskapsplaner 
för hela landskapet. 

Landskapsplanen är en översiktlig plan över landskapets 
samhällsstruktur och områdesanvändning. I landskapsplanen 
sammanjämkas de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen, som godkänts av statsrådet, med de landskaps-
mässiga och regionala målen. Landskapsplaneringen görs i 
omfattande och intensiv växelverkan med medlemskom-
munerna och intressegrupperna. 

Som bäst pågår en revidering av landskapsplanen, där 
gällande landskaps- och regionplaner genomgås på nytt. 

6 Detaljplaneringens gång 
           och deltagande

PÅBÖRJANDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE 
OCH BEDÖMNING

 FRAMLAGT
2–4 veckor

PLANUTKAST

Hörande i beredningsskedet, 
utkasten framlagda 

2–4 veckor

PLANFÖRSLAG

framläggs under 14 
eller 30 dagar

FÄRDIG PLAN

Tekniska nämnden beslutar om bemötandena till myndigheternas 
utlåtanden och till intressenternas eventuella anmärkningar och hur de 
inverkar på planen. Planen godkänns av stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige.

Kungörelse om att detaljplanen vunnit laga kraft.

LAGAKRAFTvUNNEN DETALJPLAN

KontaKt-
uppgifter: 

Lovisa stad //
Planläggnings- och arkitektbyrån //

Tekniska centralen //
PB 11  //  Drottninggatan 15 B, 

07901 LOVISA //
kaavoitus@loviisa.fi

Planens beredningsarbete fortsätter från planutkast till planförslag på basis av erhållna 
åsikter och utgående från de preliminära utlåtanden som erhållits av myndigheterna.

5 Planärenden som aktualiserats 
   i Nylands förbund

Den centralaste frågan i planen är att sammanjämka om-
rådesstrukturen och trafiksystemet som stöder den. Bered-
ningen av planen, utredningarna och strukturmodellarbetet 
har gjorts i samarbete med Östra Nylands och Nylands 
förbund redan fr.o.m. år 2009. Utkastet till landskapsplan 
för Nyland bereds i början av året och utkastet framläggs 
på våren. Målet är att landskapsfullmäktige godkänner land-
skapsplanen i december 2012. Planen fastställs av miljömi-
nisteriet.

Uppgifter om planläggningens skeden och 
planprocessen finns på Nylands förbunds webbplats: 
http://nylandsförbund.fi


