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Genom planläggning skapas förutsättningar 
för att planera, utveckla och bygga staden. 
Områden reserveras för behov som an-
sluter till boende, näringslivet, trafik och 
rekreation. 

Planläggnings- och arkitektbyrån svarar för generalpla-
neringen av staden och för utarbetandet av detaljplaner. 
Därtill sköter byrån uppgifter som ansluter till värnandet 
av kulturmiljön, stads- och landskapsbilden. 

I den årliga planläggningsöversikten (§ 7 i markanvänd-
nings- och bygglagen) redogörs för den genomförda plane-
ringen året innan och det kommande årets mest betydande 
planeringsområden och -objekt presenteras. I planläggningsö-
versikten 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 www.lovisa.fi under punkten planlägg-
ning och markanvändning. 

En stranddetaljplan är en plan som markägare låtit 
uppgöra huvudsakligen för semesterbostadsbehov. Den 
behandlas i förtroendeorganen precis som en vanlig de-
taljplan. Markägaren svarar för samtliga kostnader.

Byggandet kan också grunda sig på en prövning om 
behov av planering. Stadsplaneringsavdelningen bereder av-
göranden som gäller planeringsbehov samt undantagslov 
(avvikelser från planbestämmelserna).

Planläggningen i Lovisa stad går huvudsakligen ut på att 

Innehållsförteckningkomplettera den befintliga strukturen och att göra planerna 
tidsenliga. Det mest betydande nya området är Gråberg, 
vars första detaljplan har vunnit laga kraft 2011. Lovisa stad 
har ca 180 färdigt planlagda egnahemstomter i olika delar 
av staden. I fjol sålde staden 9 egnahemstomter.

Under 2013 sätter staden i gång en omfattande upp-
datering av detaljplanerna för Nedrestaden och centrum. 
Man kommer också att bedöma detaljplanernas aktualitet 
på övriga områden, något som 60 § i MBL förpliktar staden 
att göra från början av 2013.

Det har varit en stor utmaning att i och med kom-
munsammanslagningen förenhetliga olika praxis i hela 
stadsplaneringen, såväl i planläggningen som i fastighetsfrå-
gor. Det har också varit utmanande att skapa ett enhetligt 
GIS-system. För närvarande är systemet i funktion, men 
utvecklandet av innehållet fortsätter för planläggningens del 
genom att en stadsdel åt gången ritas in i sammanställnings-
planen. Digitaliseringen av baskartorna fortgår. 

Om en detaljplan eller ändring av detaljplan huvud-
sakligen är påkallad av ett enskilt intresse och uppgörs på 
initiativ av markägaren, uppbär staden de kostnader, som 
föranleds av utarbetandet och behandlingen av planen, och 
vilka man kommer överens om i planläggningsavtalet. Man 
kan uppbära utvecklingsersättning av markägaren, ifall de-
taljplanläggningen medför betydlig nytta för honom. 
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D etaljplanen är en detaljerad plan som styr områ-
desanvändningen och byggandet på ett mindre 
område. Detaljplanen har som mål att anvisa 

områden för olika ändamål och styra byggandet och an-
nan markanvändning. Vid utarbetandet av en detaljplan ska 
landskapsplanen och generalplanen med rättsverkningar 
beaktas. Detaljplanen utgör grunden för beviljandet av 
bygglov och för planområdets övriga verksamhet. 

Detaljplaner utarbetas såväl i egen regi på planläggnings- 
och arkitektbyrån som hos utomstående konsultbyråer. 
Som planläggare styr och övervakar stadsarkitekten samt-
liga planutarbetares arbete. 

2.1  de mesT BeTYdande deTaLJPLaneRinGs-
OBJekT sOm akTUaLiseRaTs sOm BäsT OCH 
sOm UndeR den näRmasTe Tiden kOmmeR 
aTT akTUaLiseRas
Man kan följa med de olika planernas skeden på Lovisa 
stads webbplats www.lovisa.fi under punkten markanvänd-
ning och planläggning. 

1. Ändring av detaljplan, stadsdelen 6, kvarteret 623, 
samt delar av kvarteren 601, 610 och 619, området för 
Västra porten, Borgågatan
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra detaljplanen 
tidsenlig, att förbättra trafiksäkerheten och att ändra servi-
cestationstomten till sådant bruk som lämpar sig för områ-
det. Planutkastet har varit framlagt 18.12.2012–25.1.2013. 
Syftet är att få planen godkänd på våren 2013. Staden utför 
planarbetet i egen regi.

1 Generalplanering

Generalplanen styr stadens samhällsstruktur och 
markanvändning i stora drag. Där anvisas den mål-
satta markanvändningen av stadens områden och 

samordnandet av funktionerna. En generalplan kan utarbetas 
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 ska uppgöras med rättsverkningar, 
kräver tillräckliga och uppdaterade utredningar som bakgrund. 

1.1 akTUaLiseRade deLGeneRaLPLaneR:
I Utredning om vindkraft
Staden låter uppgöra en 
vindkraftsutredning för hela 
Lovisa området. Utgående 
från denna utredning kan man 
utarbeta delgeneralplaner för 
vindkraft enligt behov. Arbetet 
har påbörjats 2012 och torde 
bli färdigt 2013. Som konsult är Ramboll Finland Oy.

II Delgeneralplan för Grå-
berg, Räfsby, Köpbacka 
och Valkom samt till dem 
angränsande skärgård
Målet med planen är att styra 
bl.a. byggandet invid den väs-
tra stranden av Lovisaviken. 
Planen har aktualiserats ge-
nom stadsfullmäktiges beslut 
i september 2009. Planarbe-
tet kom i gång 2012 genom 
uppgörande av utredningar. Målet är att framlägga ett 
planutkast 2013. Som konsult är Airix Ympäristö Oy.

1.2 BeHOven av GeneRaLPLaneRinG i FRamTiden
III För strandområdena i Östernäs och Tessjö i kommun-
delen Strömfors ska utarbetas en stranddelgeneralplan 
som styr byggandet invid strand. 

2 Detalj-
  planering 2013

YLEISKAAVAT - GENERALPLANER

Kaavoitus ja arkkitehtuuri - Planläggning och arkitektur, 22.1.2013
Loviisan kaupunki - Lovisa stad

I

II

III

Delgeneralplan för strandområdena i Östernäs och Tessjö i stadsdelen Strömfors
Ruotsinpyhtään kaupunginosan Östernäsin ja Tesjoen ranta-alueiden osayleiskaava

Delgeneralplan för Gråberg, Räfsby, Köpbacka och Valkom samt till dem angränsande skärgård
Harmaakallion, Haravankylän, Köpbackan ja Valkon sekä niihin rajautuvan saariston osayleiskaava

Utredning om vindkraft, hela staden / Delgeneralplanerna för vindkraft projektenligt
Tuulivoimaselvitys, koko kaupunki / Tuulivoimaosayleiskaavat hankekohtaisesti
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I  Utredning om 
vindkraft, hela staden / 
Delgeneralplanerna för 
vindkraft projektenligt

II  Delgeneralplan 
för Gråberg, Räfsby, 
Köpbacka och Valkom 
samt till dem angränsande 
skärgård

III  Delgeneralplan 
för strandområdena 
i Östernäs och Tessjö 
i stadsdelen Strömfors

Generalplaner



6 7byggrätten på området. Man försöker få planarbetet till 
behandling för godkännande under 2013. Staden utför 
planarbetet i egen regi.

10. Ändring av detaljplan för Patunaområdet
Privata fastighetsägare har framlagt en ändring av detaljpla-
nen för båtvarvet i Patuna och för Corensos område. Målet 
med ändringen av detaljplanen är att ordna industri- och tra-
fikområdena så att de blir fungerande och trygga. Man för-
söker få planarbetet till behandling för godkännande under 
2013. Staden utför planarbetet i egen regi. Planläggningsavtal.

11. Detaljplan och ändring av detaljplan, stadsdelen 
30, Torsby, omgivningen av idrottsplanen, Agricolavägen/
Sockenängsvägen/Alhällsvägen
Detaljplanen och ändringen av detaljplanen aktualiseras 
genom denna planläggningsöversikt. Syftet är att göra 
detaljplanen för området tidsenlig och att undersöka hur 
omgivningen av idrottsplanen lämpar sig för bostadsbruk. 
Staden utför planarbetet i egen regi.

12. Ändring av detaljplan, stadsdel 30, Forsby, Borgå-
vägen/Elgränden
Ändringen av detaljplanen aktualiseras genom denna 
planläggningsöversikt. Syftet är att undersöka om områ-

det lämpar sig som område för arbetsplatser. Staden utför 
planarbetet i egen regi. 

13. Ändring av detaljplan för en del av kvarteret 302 
(Brandensteinsgatan 9/Alexandersgatan 6)
Målet är att ändra det gamla apotekets tomt, som är i privat 
ägo, till kvartersområde för bostads-, affärs- och kontors-
byggnader. Planförslaget har varit framlagt 19.6–20.7.2012. 
Staden utför planarbetet i egen regi. Planläggningsavtal.

14. Ändring av detaljplan för busstationens–hälsocen-
tralens kvarter 
Målet med planen är bl.a. att anvisa byggrätt för området, 
att avgöra allmän parkering, att undersöka behoven av ut-
rymmen som ansluter sig till busstationens och taxiförarnas 
verksamhet samt att anvisa skyddade byggnader och fornläm-
ningar. Planutkasten har varit framlagda 8.10–6.11.2008. Utar-
betare av planen är Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy. 

Utgångspunkterna för planeringen har delvis ändrats 
efter utkastskedet, vilket inverkar på den kommande plan-
lösningen. En utomstående konsultbyrå utarbetar planen.

15. Ändring av detaljplanen för en del av kvarteret 102 
(Sibeliusgatan 1)
Målet är att göra detaljplanen tidsenlig för det i privat ägo 
befintliga kvarteret och därtill anslutande grönområde, 
som ägs av staden. Den gamla kartongfabriken, som ligger 
i kvarteret, är skyddad i delgeneralplanen. En utomstående 
konsultbyrå utarbetar planen. Planläggningsavtal.

16. 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 detaljplanen 
för planeringsområdet tidsenlig, att ändra obyggda kvarters-
områden för affärsbyggnader till bl.a. bostadsbruk och att 
justera byggrätterna. Som mål är också att utarbeta en detalj-
plan för det icke planlagda området vid Ilmarinenvägen, där 
ett område för småbåtshamn anvisas. Planutkastet har varit 
framlagt 22.1–20.2.2007. Staden utför planarbetet i egen regi. 

17.  Ändring av detaljplan, stadsdel 1, kvarteret 122 och till 
det ansluten led för gång- och cykeltrafik, Sibeliusgatan 2
Ändringen av detaljplan har aktualiserats 2007. Syftet är att 
ändra det före detta servicestationsområdet till bostads-
bruk. Planläggningsavtal.

18.  Ändring av detaljplan, stadsdel 4, en del av kvarte-
ret 418 med anslutande vattenområde, s.k. Everstinlin-

grundvattenområdet och de på området befintliga fasta forn-
lämningar som är från historisk tid och som är av riksintresse. 
I östra delen av planområdet ingår också ett nytt småhusom-
råde. Planutkasten har varit framlagda 18.12.2012–25.1.2013. 
Man försöker få planarbetet till behandling för godkännande 
under 2013. Utarbetare av planen är Sito Oy. 

6. Ändring av detaljplan, stadsdelen 2, kvarteret 212, 
Kapellet, Drottninggatan 19
Syftet med planläggningen är att ändra kvartersområdets 
avgränsning och att anvisa kvarteret med tidsenlig planbe-
teckning. Planförslaget har varit framlagt 13.11–13.12.2012. 
Man försöker få planarbetet till behandling för godkän-
nande under 2013. Staden utför planarbetet i egen regi.

7. Gråberg II, detaljplan
Målet är att skapa ett nytt bostadsområde på Gråbergs-
området. Planförslaget för hela området har varit framlagt 
21.1–19.2.2010. Planarbetet slutförs delområdesvis. Ge-
nom denna detaljplan planläggs ett tätare bostadsområde 
söder om Bankirvägen. Bostadsområdet omfattar också 
boende i flervåningshus. Man försöker få planarbetet till 
behandling för godkännande under 2013. Staden fortsätter 
planarbetet i egen regi.

8. Ändring av detaljplan, stadsdelen 30, kvarteret 4, 
Torsby, Pernå
Syftet med planläggningen är att ändra tekniska depåns 
område från industriområde till bostadsanvändning. Man 
försöker få planarbetet till behandling för godkännande 
under 2013. Staden utför planarbetet i egen regi.

9. Ändring av detaljplan, stadsdelen 40, Tessjö, delar 
av fastigheterna 434-484-14-31, 434-484-14-56 och 
434-895-2-1, Tavastasvägen
Syftet med detaljplanen är att ändra den före detta ser-
vicestationstomten till kommersiellt bruk och att justera 

 
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. Genom planen undersöks 
byggnadernas skyddsbehov och planbeteckningarna som 
lämpar sig för strandområdena samt om det är möjligt att 
anvisa tilläggsbyggande på området. Ändringen av detaljpla-
nen har godkänts av stadsfullmäktige 13.6.2012. Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland har dock sänt en rättelse-
uppmaning angående ärendet, så ändringen av detaljplanen 
ska ännu ändras till obetydliga delar. Syftet är att få planen 
godkänd under 2013. Staden utför planarbetet i egen regi.

3. Ändringar av detaljplan, centrum och Nedrestaden
Ändringarna av detaljplanerna aktualiseras genom denna 
planläggningsöversikt. Ändringarna av detaljplanerna upp-
görs i flera skeden, ett delområde åt gången. Syftet är att 
göra detaljplanerna tidsenliga och att justera skyddsbe-
stämmelserna. Planarbetet sätter i gång under 2013. Staden 
utför planarbetet i egen regi.

4.  Ändring av detaljplan, stadsdelen 11, del av kvarteret 
1106, Trålhamnen II
Syftet med planläggningen är att justera byggrätten för 
Trålhamnens område. Planutkastet har varit framlagt 
18.12.2012–25.1.2013. Man försöker få planarbetet till 
behandling för godkännande på våren 2013. Staden utför 
planarbetet i egen regi. Planläggningsavtal.

5. Detaljplan och ändring av detaljplan för Hagalund 
i Lovisa 
Målet med planen är att utarbeta en detaljplan, där den del 
av riksvägen 7 som ska upphävas i vägplanen anvisas som ga-
tuområde. I planen undersöks hur olika idrottsfunktioner ska 
förläggas på området och därtill beaktas återuppbyggnads-
tidens egnahemsområde i Hagalund, hälsokällans område, 



8 92.2 deTaLJPLaneRna sOm vUnniT LaGa kRaFT 
2012–2013
• ändring av detaljplanen, stadsdel 40, Tessjö, en del av 
kvarteret 4 (lekplanen på Taasiavägen)
Stadsstyrelsens beslut om godkännande 19.11.2012, § 268

• ändring av detaljplanen för en del av kvarteret 316, 
mariegatan 10/karlskronabulevarden 9
Stadsstyrelsens beslut om godkännande 17.9.2012, § 220

• stranddetaljplan för Pålböle träsk, kommundelen Pernå, 
Rnr 5:29, Oy Forsby Gård ab
Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 13.6.2012, § 66

• detaljplaneändring för en del av kvarteret 314, salt-
bodtorget
Stadsstyrelsens beslut om godkännande 14.5.2012, § 127

• ändring av detaljplanen för en del av kvarteret 91 (Tes-
sjö, Teknikvägen)
Stadsstyrelsens beslut om godkännande 14.5.2012, § 126

2.3 OmRÅdena sOm BeLaGTs med BYGG- OCH 
ÅTGäRdsFÖRBUd FÖR UTaRBeTande av PLan
• Hälsocentralens och busstationens område. kvarteren 
203, 204, 219, 220 och 221 med därtill angränsande gatu-, 
trafik- och parkområden. 
I bygg- och åtgärdsförbud fram till 5.5.2013.

• Områdena i valkom. kvarteret 1101, del av kvarteret 
1116, 1121, 1137 med därtill anslutande gatu-, park-, re-
kreations- och vattenområden samt området invid ilma-
rinengränd.  
I bygg- och åtgärdsförbud fram till 5.5.2013.

• såguddens område (Havs-Bella) 
I bygg- och åtgärdsförbud fram till 5.5.2013. 

2.4 BedÖmninG av deTaLJPLaneRnas 
akTUaLiTeT
Kommunen bör se till att detaljplanerna är aktuella och vid 
behov vidta åtgärder för att ändra föråldrade detaljplaner 
(60 § i MBL). Om detaljplanen konstateras föråldrad träder 
det byggförbud, som avses i 53 § i MBL för att ändra en 
detaljplan, i kraft. 

3 Stranddetalj-
   planering

U tarbetandet 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 och bekostas alltid av markägarna. Staden 
behandlar dock stranddetaljplanerna och stadsfullmäktige 
godkänner dem. Byggandet invid strand styrs huvudsakligen 
av delgeneralplanerna. 

I Lovisa har följande stranddetaljplaner aktualiserats  
i kommundelen Pernå:

• Kejvsalö, Reimarvik, stranddetaljplan
• Kattö, stranddetaljplan
• Onnenlahti, Kärpe, stranddetaljplan
• Meriheinä, Rösund, stranddetaljplan
som aktualiseras genom denna planläggningsöversikt

Stadsplaneringen 

i Lovisa har som särskild 

uppgift att bevara 

byggnadsarvet och 

kulturmiljön.

nas tomt, Skepparegränd 8
Ändringen av detaljplanen aktualiseras genom denna plan-
läggningsöversikt. Syftet är att göra detaljplanen för områ-
det tidsenlig och att undersöka skyddsbehoven. Området 
har enligt markägarens vilja avskiljts till ett eget detaljplane-
ändringsområde. Tidigare har området ingått i detaljplane-
ändringsområdet för Tullbron. En utomstående konsultbyrå 
utarbetar planen. Planläggningsavtal.

19. Detaljplan för vindkraft i Hattom
Syftet med planläggningen är att detaljplanera det delgene-
ralplaneenliga området för vindkraftsproduktion. Planutkas-
tet har varit framlagt 15.5–15.6.2012. Utarbetare av planen 
är Ramboll Finland Oy. Planläggningsavtal.

20. Ändring av detaljplanen för Såguddens område 
Man har konstaterat att detaljplanen över området är tids-
mässigt föråldrad och av den orsaken har man påbörjat en 
ändring av planen. Stadsstyrelsen i Lovisa har beslutat utfärda 
bygg- och åtgärdsförbud på området ända till 5.5.2013. Al-
ternativen och kostnaderna för byggandet av området har 
undersökts 2012. Alternativen behandlas i förtroendeorga-
nen i början av 2013 och beslut om fortsatta åtgärder fattas.

21. Gråberg III, detaljplan
Syftet är att skapa ett nytt bostadsområde på Gråbergs-
området. Planförslaget för hela området har varit framlagt 
21.1–19.2.2010. Planarbetet slutförs delområdesvis. Med 
den här detaljplanen planläggs småhusområden norr om 
Solviksvägen som fortsättning på Gråbergs första skede. 
Man försöker få planarbetet till behandling för godkännan-
de under 2014. Staden fortsätter planarbetet i egen regi.

22. Ändring av detaljplan, stadsdel 3, del av kvarteret 
308, Mariegatan 2A
Syftet med planläggningen är att göra tomten för friståen-
de småhus större i enlighet med den befintliga byggnaden. 
Staden utför planarbetet i egen regi om tiden tillåter det. 
Planläggningsavtal.

23.  Ändring av detaljplanen för storenheten för detalj-
varuhandel i en del av kvarteret 202 (Mariegatan 33)
Kesko har föreslagit att den befintliga storenheten för de-
taljvaruhandel byggs ut till de AL-kvartersområden, som 
ägs av Kesko och som ligger öster om den nuvarande bu-
tiksbyggnaden. Målet med ändringen av detaljplanen är att 
bygga ut detaljvaruhandelns försäljningsyta och fordons-
parkeringen samt att möjliggöra byggandet av en ny servi-

ceförbindelse från Degerbygatan. Detaljplaneändringsom-
rådet ligger på området för centrumfunktioner. En utom-
stående konsultbyrå utarbetar planen. Planläggningsavtal.

24. Ändring av detaljplanen för kvarteret 326 (Karls-
kronabulevarden 2)
Målet med ändringen av detaljplanen är att undersöka om 
det är möjligt att omplacera byggrätten enligt den gällande 
detaljplanen genom att bevara det gamla byggnadsbestån-
det invid gatan. Planläggningsavtal.

25.  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 
Staden utför planarbetet i egen regi.

26. Ändring av detaljplanen för kvarteren 1149 och 
1196 (Långholmen)
Målet är att göra planbestämmelserna tidsenliga och att 
göra ny tomtreglering.

Staden utför planarbetet i egen regi.

27.  Ändring av detaljplanen för en del av kvarteret 201 
(Mariegatan 20 och 22, Drottninggatan 17)
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 2009. Staden utför plan-
arbetet i egen regi om tiden tillåter det. Planläggningsavtal.

28.  Detaljplan och ändring av detaljplan för norra delen 
av triangelområdet i Valkom
Detaljplanen för triangelområdet i Valkom uppgörs i två delar, 
varav den södra delen har godkänts i slutet av 2011. Målet 
med planen är att undersöka hur planeringsområdet, som 
angränsar till Valkom hamn, lämpar sig för egnahemsbyggande 
och rekreation. Målet är också att anvisa tillväxtområdena för 
hamnens behov och att göra detaljplanebeteckningarna för 
det s.k. frilagret och de områden som ansluter till hamnfunktio-
nerna samt för parkområdena tidsenliga. Planarbetet för den 
norra delen fortsätter när delgeneralplanen som 2012 på-
börjats på området är färdig. Utarbetare av planen är Sito Oy.
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Landskapsplanen är en översiktlig plan över land-
skapets samhällsstruktur och områdesanvändning. 
I landskapsplanen sammanjämkas de riksomfat-

tande målen för områdesanvändningen, som godkänts av 
statsrådet, med de landskapsmässiga och regionala målen. 
Landskapsplaneringen görs i omfattande och intensiv växel-
verkan med medlemskommunerna och intressegrupperna. 

Som bäst pågår en revidering av landskapsplanen, där 
gällande landskaps- och regionplaner genomgås på nytt. 
Den centralaste frågan i planen är att sammanjämka områ-
desstrukturen 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. Syftet är att landskapsfull-
mäktige godkänner planen i mars 2013. Efter detta sänds 
planen till miljöministeriet för fastställelse. 

Beredningen av den följande etapplandskapsplanen på-
börjas under 2013.

Uppgifter om planläggningens skeden och planprocessen 
finns på Nylands förbunds webbplats: 
www.uudenmaanliitto.fi/?l=sv

4 Planärenden som aktualiserats   
        i Nylands förbund

5 Detaljplaneringens gång 
      och deltagande

kontaktuppgifter: 
Öppet 
mån–fre kl. 9.00–12.00 
och 13.00–15.00
Besöksadress 
Drottninggatan 15 B, 3 vån.

tf. stadsarkitekt Anneli Naukkarinen 0440 555 403
planerare Suvi Peltola 040 555 0455
planeringsassistent Barbro Kullström 0440 555 344 (planerings-
behovs- och undantagslovsansökan)
planregisterskötare Ulla Lindström 040 555 0655 (planutdrag)
E-postadresser förnamn.efternamn@loviisa.fi
www.lovisa.fi > Planläggning och markanvändning

Postadress
Lovisa stad
Planläggnings- och arkitektbyrån
Tekniska centralen
PB 11
07901 LOVISA
kaavoitus@loviisa.fi

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 detaljplaner / 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.

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

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


