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G enom planläggning skapas för-
utsättningar för att planera, ut-
veckla och bygga staden. Områ-
den reserveras för behov som 
ansluter till boende, näringsliv, 

trafik och rekreation. 
Planläggnings- och arkitektbyrån svarar för ge-

neralplaneringen av staden och för utarbetandet 
av detaljplaner. Därtill sköter byrån uppgifter som 
ansluter till värnandet av kulturmiljön samt stads- 
och landskapsbilden. 

I den årliga planläggningsöversikten (7 § i mar-
kanvändnings- och bygglagen, MBL) redogörs för 
den genomförda planeringen året innan och de 
mest betydande planeringsområdena och -objek-
ten presenteras. I planläggningsöversikten framläggs 
utöver stadens planärenden också de landskaps-
planärenden som är anhängiga i Nylands förbund. 
På Lovisa stads webbplats, vid adressen www.lovisa.
fi under punkten planläggning och markanvändning 
finns också information om planläggning och om 
skedena för varje aktualiserad plan samt om andra 
aktuella ärenden.

En stranddetaljplan är en plan som markägare 
låtit uppgöra huvudsakligen för semesterbostads-
behov. Den behandlas i förtroendeorganen på 
samma sätt som en vanlig detaljplan. Markägaren 
svarar för samtliga kostnader.

Byggandet kan också grunda sig på en prövning 
om behov av planering. Stadsplaneringsavdelningen 
bereder avgöranden som gäller planeringsbehov 
och undantagslov (avvikelser från planbestämmel-
serna).

Planläggningen i  Lovisa går huvudsakligen ut 
på att komplettera den befintliga strukturen och 

Innehållsförtäckning
att göra planerna tidsenliga. Det mest betydande 
nya området är Gråberg, vars första detaljplan, den 
södra delen, vann laga kraft 2011. Planläggningen av 
den norra delen pågår. På området planeras tomter 
för våningshus. 

Lovisa stad har ca 180 färdigt planlagda egna-
hemstomter, bl.a. på södra delen av Gråbergsom-
rådet, i Israelskogen i Forsby, på Heikantbacken i 
Liljendal och på Tavastmon i Tessjö samt enskilda 
tomter i olika delar av staden. I fjol sålde staden 4 
egnahemstomter och en radhustomt. Fastighetsre-
gisterskötare Marianne Forstén ger uppgifter om 
egnahemstomter.

Invid västra infartsvägen, på Västra portens om-
råde, vid östra infarten och vid avtaget till  Abbor-
fors finns tomter för arbetsplatser.

Under år 2013 igångsatte staden en omfattan-
de uppdatering av detaljplanerna för Nedrestaden 
och centrum. Man kommer också att bedöma de-
taljplanernas aktualitet på övriga områden, något 
som 60 § i MBL förpliktar staden att göra från 
början av 2013.

Staden tar ut de kostnader som föranleds av att 
utarbeta och behandla en detaljplan eller ändring 
av detaljplan om planen eller ändringen huvudsak-
ligen är påkallad av ett enskilt intresse och den 
uppgörs på initiativ av markägaren. Man överens-
kommer om kostnaderna i planläggningsavtalet. 

Man kan ta ut utvecklingsersättning av markäga-
ren om detaljplaneringen medför betydlig nytta för 
markägaren. 

Anneli Naukkarinen
tf stadsarkitekt och planläggare
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Detaljplanen är en detaljerad plan som styr 
områdesanvändningen och byggandet. De-
taljplanen har som mål att anvisa områden 

för olika ändamål och styra byggandet och annan 
markanvändning. Vid utarbetandet av en detaljplan 
ska landskapsplanen och generalplanen med rätts-
verkningar beaktas. Detaljplanen utgör grunden för 
beviljandet av bygglov och för planområdets övriga 
verksamhet.

Detaljplaner utarbetas såväl i egen regi på plan-
läggnings- och arkitektbyrån som av utomstående 
konsultbyråer. Som planläggare för kommunen styr 
och övervakar stadsarkitekten samtliga planutar-
betares arbete.

2.1 DE MEST BETYDANDE DETALJPLANE-
RINGS-OBJEKT, SOM AKTUALISERAS SOM 
BÄST OCH SOM KOMMER ATT AKTUALISE-
RAS I DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN
Man kan följa med de olika planernas skeden på 
Lovisa stads webbplats www.lovisa.fi under punkten 
markanvändning och planläggning.

1. Ändring av detaljplan, stadsdelen 6, Nystaden, 
kvarteret 623, samt delar av kvarteren 601, 610 
och 619, området för Västra porten, Borgågatan
Syftet med att ändra detaljplanen är att göra de-
taljplanen tidsenlig, att förbättra trafiksäkerheten 
och att ändra servicestationstomten till sådant 

1 General-
  planering

G eneralplanen styr översiktligt stadens 
samhällsstruktur och markanvändning. 
Där anvisas den målsatta markanvänd-

ningen av stadens områden och samordnandet av 
funktionerna. En generalplan kan utarbetas för hela 
staden eller för en del av staden. 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. Detta beror på att en generalplan 
som uppgörs med rättsverkningar kräver tillräckliga 
och uppdaterade utredningar som bakgrund.

1.1 AKTUALISERADE DELGENERALPLANER
I Utredning om vindkraft
Staden lät uppgöra en vindkraftsutredning för hela 
Lovisa. Utgående från denna utredning kan man ut-
arbeta delgeneralplaner för vindkraft enligt behov. 
Arbetet påbörjades 2012. Utredningen och pro-
grammen för deltagande och bedömning för tre 
områden förs till behandling i förtroendeorgan i 
början av 2014. Som konsult är Ramboll Finland Oy.

Projektaktörerna låter uppgöra delgeneral-
planer över de områden där flera vindkraftverk 
byggs. Delgeneralplanen behandlas enligt normal 
planprocess.

Genom denna planläggningsöversikt aktualiseras:
• Gammelbys delgeneralplan för vindkraft  

i stadsdelen Pernå
• Orrbergets delgeneralplan för vindkraft  

i stadsdelen Liljendal
• Övre Rikebys delgeneralplan för vindkraft  

i stadsdelen Pernå.

II 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 och den kom-
mande planeringen av icke-planlagda områden. Pla-
nen aktualiserades genom stadsfullmäktiges beslut i 
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I Utredning om 
vindkraft, hela staden / 
Delgeneralplanerna för 
vindkraft projektenligt

II  Delgeneralplan för 
Gråberg, Räfsby, Köp-
backa och Valkom samt 
till dem angränsande 
skärgård

III  Delgeneralplan 
för strandområdena i 
Östernäs och Tessjö i 
stadsdelen Strömfors 2 Detalj-

  planering 2014

YLEISKAAVAT - GENERALPLANER

Kaavoitus ja arkkitehtuuri - Planläggning och arkitektur, 19.3.2014
Loviisan kaupunki - Lovisa stad

I
II

III

I
I

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

III

II

I

Generalplaner
september 2009. Planarbetet kom i gång 2012 ge-
nom uppgörande av utredningar. Konsult är Sweco 
Ympäristö Oy.

1.2  BEHOVEN AV GENERALPLANERING I 
FRAMTIDEN
III  En stranddelgeneralplan som styr 
byggandet invid stränder ska utarbetas för 
strandområdena i Östernäs och Tessjö i 
stadsdelen Strömfors.



6 7ker få planarbetet för godkännande i början 
av 2014. Staden utför planarbetet i egen regi. 

8. Ändring av detaljplan, stadsdelen 40, Ström-
fors, del av kvarteret 1, Tessjö Tavastasvägen
Syftet med ändringen av detaljplanen är att ändra 
tomten, där det tidigare fanns en servicestation, till 
kommersiellt bruk och att justera byggrätten på 
området. Man försöker få planarbetet för godkän-
nande i början av 2014. Staden utför planarbetet 
i egen regi.

9. Ändring av detaljplan för Patunaområdet
Privata fastighetsägare har framlagt en ändring av 
detaljplanen för området där Ab Lovisa Båtvarv 
och Corenso är belägna. Syftet med ändringen av 
detaljplanen är att ordna industri- och trafikom-
rådena så att de blir fungerande och trygga. Ab 
Lovisa Båtvarv och banförvaltningen har inte upp-
nått överenskommelse om markområdena. Man 
försöker få planarbetet för godkännande under 
2014. Staden utför planarbetet i egen regi. Plan-
läggningsavtal.

10. Detaljplan och ändring av detaljplan, stads-
delen 30, Pernå, Torsby, idrottsplanens omgivning,  
Agricolavägen/Sockenängsvägen/Alhällsvägen
Detaljplanen och ändringen av detaljplanen ak-
tualiserades genom planläggningsöversikten för 
2013. 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.

11. Ändring av detaljplan, stadsdelen 30, Pernå, 
Forsby, Borgåvägen/Elgränden
Ändringen av detaljplanen aktualiserades genom 
planläggningsöversikten för 2013. Syftet är att un-
dersöka om området lämpar sig som område för 
arbetsplatser. Staden utför planarbetet i egen regi.

12.Ändring av detaljplan för en del av kvarteret 
302 (Brandensteinsg.9 / Alexandersg. 6)
Syftet är att ändra den privatägda tomten för det 
gamla apoteket till bostads-, affärs- och kontors-
bruk. Planförslaget var framlagt 19.6–20.7.2012. 

Staden utför planarbetet i egen regi. Planlägg-
ningsavtal. Planändringen är klar så när som på 
behandlingen för godkännande.

13. Ändring av detaljplan för busstationens – 
hälsocentralens kvarter 
Syftet med planen är bl.a. att anvisa byggrätt för 
området, att avgöra allmän parkering, att undersöka 
behovet av lokaler som ansluter till busstationens 
och taxiförarnas verksamhet och att anvisa skydda-
de byggnader och fornlämningar. Planutkasten var 
framlagda 8.10–6.11.2008. Arkkitehtitoimisto Pekka 
Lukkaroinen Oy utarbetar planen. 

Utgångspunkterna för planeringen har delvis 
ändrats efter utkastskedet, vilket inverkar på den 
kommande planlösningen. En utomstående kon-
sultbyrå utarbetar planen.

14. Ändring av detaljplan för en del av kvarteret 
102 (Sibeliusgatan 1)
Syftet är att göra detaljplanen tidsenlig för det pri-
vatägda kvarteret och det anslutande grönområdet, 
som ägs av staden. Den gamla kartongfabriken, som 
ligger i kvarteret, är skyddad i delgeneralplanen. Sta-
den utarbetar planen i egen regi. Planläggningsavtal.

15. Detaljplan och ändring av detaljplan för om-
råden i Valkom (UPM Kymmene Oyj:s områden)
Detaljplanen och ändringen av detaljplanen berör 
tre olika områden i Valkom. Syftet med planen är 
att göra detaljplanen för planeringsområdet tids-
enlig, att ändra obebyggda kvartersområden för 
affärsbyggnader till bl.a. bostadsbruk och att jus-
tera byggrätterna. Syftet är också att utarbeta  
en detaljplan för det icke planlagda området vid Ilma-
rinenvägen, där ett område för småbåtshamn anvisas. 
Planutkastet var framlagt 22.1–20.2.2007. Staden ut-
för planarbetet i egen regi.

16. Ändring av detaljplan, stadsdel 1, Norrtull, 
kvarteret 122 med anslutande led för gång- och 
cykeltrafik, Sibeliusgatan 2
Ändringen av detaljplanen aktualiserades 2007. 
Syftet är att det område, där det tidigare fanns en 
servicestation, ändras till bostadsbruk. Markägaren 
har undersökt den kommande användningen av 
området 2012 och 2013. Planläggningsavtal.

17. Ändring av detaljplan, stadsdel 4, Nedresta-
den, en del av kvarteret 418 med anslutande 
vattenområde, Skepparegränd 8
Syftet är att göra detaljplanen för området tids-
enlig och att undersöka skyddsbehoven. Området 

5. Detaljplan och ändring av detaljplan för Ha-
galund i Lovisa
Målet med planen är att utarbeta en detaljplan, 
där den del av riksvägen 7 som ska nedläggas i 
vägplanen anvisas som gatuområde. I planen un-
dersöks hur olika idrottsfunktioner ska förläggas 
på området och därtill beaktas återuppbyggnads-
tidens egnahemsområde i Hagalund, hälsokällans 
område, travbanans område, grundvattenområdet 
och områdets fasta fornlämningar som är från his-
torisk tid och som är av riksintresse. I östra delen 
av planområdet ingår också ett nytt småhusområde. 
Planförslaget var framlagt 19.11–20.12.2013. Man 
försöker få planarbetet för godkännande i början 
av 2014. Sito Oy utarbetar planen.

6. Gråberg II, detaljplan
Syftet är att skapa ett nytt bostadsområde på 
Gråbergsområdet. Planförslaget för hela området 
var framlagt 21.1–19.2.2010. Ericsson Arkkitehdit 
Oy utarbetar planen. Planarbetet slutförs delområ-
desvis. Genom denna detaljplan planläggs ett tätare 
bostadsområde söder om Bankirvägen. Bostads-
området omfattar också boende i flervåningshus 
och kvartersområde för allmänna områden. Man 
försöker få planarbetet för godkännande under 
2014. Staden fortsätter planarbetet i egen regi.

7. Ändring av detaljplan, stadsdelen 30, Pernå, 
del av kvarteret 4, Torsby, Pernå
Syftet med planläggningen är att ändra tek-
niska depåns område från industriområde till 
bostadsanvändning och att undersöka de när-
belägna tomternas skyddsbehov. Man försö-

bruk som lämpar sig för området. Planutkastet var 
framlagt 18.12.2012–25.1.2013. Närings-, trafik- 
och miljöcentralen (NTM-centralen) samt Nylands 
förbund ingrep i planbestämmelserna för detaljhan-
del. Planförslaget framläggs och behandlas under 
vårens lopp. Syftet är att få planen godkänd 2014. 
Staden utför planarbetet i egen regi.

2. Detaljplan och ändring av detaljplan för norra 
och östra delarna av Tullbron 
Målet med planen är att göra den föråldrade 
(1965) detaljplanen tidsenlig. Genom planen un-
dersöks byggnadernas skyddsbehov och planbe-
teckningarna som lämpar sig för strandområdena 
samt om det är möjligt att anvisa tilläggsbyggande 
på området. Ändringen av detaljplanen godkändes 
av stadsfullmäktige 13.6.2012. NTM-centralen i Ny-
land har dock sänt en rättelseuppmaning angående 
ärendet. 

Stadsfullmäktige beslutade 14.11.2012 att de-
taljplanen för östra och norra delen av Tullbron 
justeras i fråga om de faktorer som NTM-centralen 
tog upp i sitt utlåtande och i sin rättelseuppmaning. 
Helsingfors förvaltningsdomstol fattade 4.11.2013 
beslut om att de övriga besvär som anförts mot 
planen förfaller. Syftet är att få planen godkänd un-
der 2014. Staden utför planarbetet i egen regi.

3. Ändringar av detaljplan, centrum och Ne-
drestaden
Ändringarna av detaljplanerna aktualiserades ge-
nom planläggningsöversikten för 2013. Arbetena 
påbörjas genom inventering av byggnadsbestån-
det. Ändringarna av detaljplanerna uppgörs i flera 
skeden, ett område åt gången. Syftet är att göra 
detaljplanerna tidsenliga och att justera skydds-
bestämmelserna. Sommaren 2013 har  byggnads-
teknisk inventering gjorts för en del av området. 
Information ges då planläggningsarbetet påbörjas. 
Staden utför arbetet i egen regi.

4. Ändring av detaljplan, stadsdelen 11, Valkom, 
del av kvarteret 1106, Trålhamnen II
Syftet med planläggningen är att justera byggrätten 
för Trålhamnens område. Planutkastet var framlagt 
18.12.2012–25.1.2013. Planarbetet har fördröjts ef-
tersom man med en aktör inte har fått till stånd ett 
avtal om markområdena. Staden utför planarbetet i 
egen regi. Planläggningsavtal.
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Utarbetandet av en stranddetaljplan an-
kommer enligt markanvändnings- och 
bygglagen på ägaren eller ägarna till det 

område som ska planläggas. Staden utarbetar inga 
stranddetaljplaner på privatägda marker, utan dessa 
projekt igångsätts och bekostas alltid av markägar-
na. Stadens förtroendeorgan behandlar strandde-
taljplanerna och stadsfullmäktige godkänner dem. 
Delgeneralplanerna styr i huvudsak byggandet vid 
stränder. Omfattningen av byggandet dimensioneras 
vid utarbetandet av delgeneralplanerna. 

har enligt markägarens vilja avskiljts till ett eget 
detaljplaneändringsområde. Tidigare har området 
ingått i detaljplaneändringsområdet för Tullbron. 
En utomstående konsultbyrå utarbetar planen. 
Planläggningsavtal.

18. Detaljplan för vindkraft i Hattom
Syftet med planläggningen är att detaljplanera det 
delgeneralplaneenliga området för vindkraftspro-
duktion. Planutkastet var framlagt 15.5–15.6.2012. 
Ramboll Finland Oy utarbetar planen. Planlägg-
ningsavtal. 

Fortum avbröt utarbetandet av detaljplanen 
på grund av miljöministeriets bullerbestämmelser

19. Ändring av detaljplan för Såguddens om-
råde
Man har konstaterat att detaljplanen över om-
rådet är föråldrad och av den orsaken har man 
påbörjat en ändring av planen. Alternativen och 
kostnaderna för byggandet av området under-
söktes 2012. Alternativen behandlades i förtro-
endeorganen i början av 2013. Staden under-
handlar med eventuell aktör om den kommande 
användningen av området. 

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

21. Ändring av detaljplan, stadsdel 7, Freds-
by-Antby, kvarteret 786 och en del av kvarteret 
717, Fredsbyplatsen
Syftet är att göra detaljplanen för de obebygg-
da tomterna tidsenlig. Ändringen av detaljplanen 
aktualiseras genom denna planläggningsöversikt. 
Staden utför planarbetet i egen regi. 

22. Ändring av detaljplan, stadsdel 40, Ström-
fors, kvarteret 132 och en del av kvarteret 
127, kommunhuset i Strömfors
Syftet är att ändra kvartersområdet för allmänna 
byggnader till bostadsanvändning. Ändringen av 
detaljplanen aktualiseras genom denna planlägg-
ningsöversikt. Staden utför planarbetet i egen regi. 

23. Ändring av detaljplan, före detta kommun-
huset med omgivning i Pernå
Planändringen aktualiseras genom denna 
planläggnings översikt.

24. Ändring av detaljplan, stadsdel 30, Pernå, 
Forsby, kvarteret 121, området mellan Borgåvä-
gen och Jorvasvägen
Man reder ut om industri- och brandstationstom-
ten går att ändra till bostadsbruk. Planändringen 
aktualiseras genom denna planläggningsöversikt 
och planarbetet görs i stadens egen regi.

25. Stadsfullmäktige har för innevarande år re-
serverat ett anslag för planering av Lovisavikens 
östra strand.
På området gäller generalplaner som vunnit laga 
kraft och som styr planering och byggande. En ut-
omstående konsult utför arbetet.

26. Ändring av detaljiplan, stadsdel 6, Nystaden, 
området mellan motorvägen och Lovisavägen
Genom ändringen av detaljiplanen möjliggörs att 
placera en servicestation västerom de nuvarande 
servicestationerna. I gällande detaljiplan är området 
kvartersområde för affärsbyggnader. Ändringen av 
detaljplanen aktualiseras genom denna planlägg-
ningsöversikt.

27. Ändring av detaljplan, stadsdel 11, Valkom, 
del av kvarteret 1167, Valkom kvarterskola
Syftet är att ändra kvartersområdet för byggnader 
för undervisnings- och socialverksamhet till bo-
stadsanvändning. Planändringen aktualiseras genom 
denna planläggningsöversikt och planarbetet görs i 
stadens egen regi.

2.2 BEDÖMNING AV DETALJPLANERNAS 
AKTUALITET
Kommunen bör se till att detaljplanerna är aktuella 
och vid behov vidta åtgärder för att ändra föråld-
rade detaljplaner (60 § i MBL). Ett byggförbud, som 
avses i 53 § i MBL, för att ändra en detaljplan träder 
i kraft om detaljplanen konstateras vara föråldrad.

I Lovisa är följande stranddetaljplaner aktualiserade 
för stadsdelen Pernå:
• Kejvsalö, Reimarvik, stranddetaljplan
• Kattö, stranddetaljplan
• Onnenlahti, Kärpe, stranddetaljplan
• Meriheinä, Rösund, stranddetaljplan
• Timmerviken, Pernå, ändring av stranddetaljplan 
(Mandalsvägen och Mandalsstigen)
• Lappnor, Pernå, stranddetaljplan
• Cafe-Marina Rönnäs, Pernå, ändring av strand-
detaljplan

3 Stranddetaljplanering

Planläggningen i  Lovisa 
går huvudsakligen ut på att 
komplettera den befintliga 

strukturen och att göra 
planerna tidsenliga.
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Landskapsplanen är en översiktlig plan över 
landskapets samhällsstruktur och område-
sanvändning. I landskapsplanen samman-

jämkas de av statsrådet godkända riksomfattande 
målen för områdesanvändningen med de land-
skapsmässiga och regionala målen. Landskapsplane-
ringen görs i omfattande och intensiv växelverkan 
med medlemskommunerna och intressegrupperna. 

Etapplandskapsplanen 2 för Nyland är för fast-
ställelse i miljöministeriet. Den centralaste frågan 
i planen är att sammanjämka områdesstrukturen 
och trafiksystemet som stöder den. 

Beredningen av den följande etapplandskapspla-
nen 4 påbörjades 2013. De aktuella temana är: nä-
ringar och innovationsverksamhet, logistik, vindkraft, 
grönstruktur och kulturmiljöer.

Uppgifter om planläggningens skeden och plan-
processen finns på Nylands förbunds webbplats: 
www.uudenmaanliitto.fi.

4 Planärenden som aktualiserats   
        i Nylands förbund

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
planläggare Hanna Oijala 044 555 1972 (Nedrestaden)
planeringsassistent Barbro Kullström 0440 555 344  
(planeringsbehovs- och undantagslovsansökan)
planregisterskötare Ulla Lindström 040 555 0655 
(planutdrag)
E-postadresser förnamn.efternamn@loviisa.fi
www.lovisa.fi > Planläggning och markanvändning

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

5 Detaljplaneringsprocessen 
      och deltagande

Tekniska nämnden eller stadsstyrelsen fattar beslut om att påbörja 
planläggningsarbetet.

I början av planberedningsarbetet uppgörs ett program för deltagande och 
bedömning.  Där framläggs syftet för planen, vilka utredningar finns och vilka 
behövs, det planerade förfarandet vid deltagande och växelverkan samt sättet 
att bedöma konsekvenserna. I detta skede kan man ta ställning till planens 
målsättningar.

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 skriftligt till tekniska centralens kansli eller 
elektroniskt till kaavoitus@loviisa.fi under tiden för framläggandet.

TEKNISKA NÄMNDEN beslutar om att framlägga 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

Framlagt i 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.

DETALJPLAN SOM VUNNIT LAGA KRAFT

Planens beredningsarbete fortsätter från planutkast till planförslag utgående från  
inlämnade åsikter och myndigheternas preliminära utlåtanden.


