
   
 
  
 
 
 
 

 
 

Lovisa stad, Tekniska centralen 
 

Råd till dig som ska ansöka om undantagslov eller lov att bygga på ett område som är i 
behov av planering 
 
 
Innan du lämnar in din ansökan 
 
 Du kan kontakta stadsarkitekten innan du lämnar in din ansökan om undantagslov eller lov att 

bygga på ett område som är i behov av planering för att diskutera med henne vilka 
förutsättningarna är för beviljande av undantag: 

 
 stadsarkitekt Maaria Mäntysaari  tfn 0440 555 403.

  
 Gör din ansökan på den blankett som du får på Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo eller på 

stadens webbplats. 
  
När du fyller i blanketten 
  

Observera att du måste fylla i alla punkter som är avsedda för den sökande. 
 
 Om du har fyllt i blanketten bristfälligt behandlas ansökan inte. 
  
 Vi börjar bereda ärendet först då behövliga uppgifter och bilagor finns i ansökan. 
 
Bilagor som behövs  
(Se ansökningsblanketten, punkt 6. Bilagor) 
  

1. Utredning om ägande- och besittningsrätt, såsom lagfartsbevis* eller 

arrendeavtal/skiftesinstrument 
2. Fullmakt (behövs om sökanden inte är markägare) 
3. Fastighetsregisterutdrag* med bildningskedja 
4. Tomtkarta* 
5. Omgivningskarta*, t.ex. grundkarta i skalan 1:10 000 (gäller planeringsbehov) 
6. Utdrag ur baskartan* för planering av situationsplan 
7. Aktuella uppgifter om alla grannar, vars fastigheter angränsar till sökandens 

fastighet* (högst 3 mån. gamla uppgifter) 
8. Utdrag ur gällande plan, planutkast eller planförslag* 

 
Du kan beställa dokumenten som är markerade med asterisk (*) på Lovisa stads 
kundservicekontor Lovinfo.  

 
9. Situationsplan (skala 1:500–1:2000) 

Av situationsplanen ska framgå åtminstone 

 rårna, befintliga byggnader och sådana byggnader som ska rivas 

 byggnad som ska uppföras och dess avstånd till rårna 

 byggnadens huvudmått och avstånd till stranden om det är ett strandområde 

 kör- och gångvägar 

 vatten- och avloppsvattensystem 

 höjdkurvor och väderstreck  

 beräkning av byggrätt 
 

10. Ritningar (du kan bifoga tilläggsutredning till ansökan i form av foton och ritningar, t.ex. 

byggnadsritningar) 
 

11. Hörande av grannar  
 

                Om ett dödsbo äger grannfastigheten och förvaltaren av dödsboet inte är känd måste man  
                göra en skriftlig förfrågan till skattemyndigheterna om förvaltarens kontaktuppgifter. 

 

Om du inte själv har skött hörandet av grannarna gör staden det. Det tar ungefär fyra veckor då 
staden gör det, och för hörandet debiterar vi en avgift på 40 euro per granne enligt fastslagen 
taxa. 
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Lovisa stad, Tekniska centralen 

 

12. Utredning av moderlägenhet 
 
Om ansökan om undantagslov gäller att bilda en ny byggplats på strandområde, ska en sådan 
granskning av byggplatsernas dimensionering som utgår från moderlägenheten bifogas 
ansökan. Begär stadsarkitekten om ytterligare information! 

 
12. Ifall den sökande är ett bolag behövs som bilaga till ansökan ett utdrag ur 

handelsregistret och ett styrelsemötesprotokoll där beslut om sökande av 

undantagslov eller lov att bygga på ett område som är i behov av planering har fattats. 
 

 
Att lämna in ansökan 
 

Kontrollera innan du lämnar in ansökan att den är rätt ifylld och att de obligatoriska bilagorna 
finns med. 

 
Lämna in ansökan och bilagorna till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo, Mariegatan 12 A, 
Lovisa. 

 
Behandling av ansökan 
 

Stadsarkitekten förbereder ansökningarna om undantag eller lov för att bygga på ett område 
som är i behov av planering. Tekniska nämnden beslutar om undantag och lov för att bygga 
på områden som är i behov av planering. 

 
När behandlingen är klar, får du ett skriftligt meddelande om beslutet. Till granne som gjort en 
anmärkning i ärendet ska beslutet postas utan dröjsmål.  

 
Besvärstiden är 30 dagar från delgivningsdagen. Delgivningsdagen räknas inte med.  

 
Beslutets laga kraft 

Då du fått ett beslut ska du skicka beslutet i original till förvaltningsdomstolens registratur för 
att få ett intyg på att beslutet vunnit laga kraft. Adressen till förvaltningsdomstolen är: 

 
Helsingfors förvaltningsdomstol, registratorskontoret 
Bangårdsvägen 9, PB 120,  
00521 Helsingfors 

 
Ett beslut som har vunnit laga kraft gäller under den tid som nämns i beslutet. 

 
Ansökan om bygglov 

När du har fått ditt beslut ska du ansöka om bygglov. 

 
Du kan lämna in bygglovsansökan till byggnadstillsynen redan under besvärstiden men du 
kan inte påbörja byggnadsarbetena förrän beslutet vunnit laga kraft. 
 
 

Avgifter för beslut och utlåtanden 
 

Se planläggnings- och arkitektbyråns taxor. 
 


