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PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 
 
I programmet framlägger man planeringsprojektets läge och mål samt redogör för hur intressenterna inom 
området kan påverka planeringen och hur planens konsekvenser bedöms under arbetets gång. Programmet 
för deltagande och bedömning kompletteras efter behov medan planeringen fortskrider, och det finns 
framlagt på Lovisa stads officiella anslagstavla på kundservicekontoret Lovinfo under de tidpunkter som 
meddelats med kungörelse. Man har möjlighet att ta del av programmet för deltagande och bedömning på 
Lovisa stads central för näringsliv och infrastruktur eller på stadens webbplats 
https://www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/planlaggning-och-
markanvandning/planlaggning/detaljplanering/under hela beredningstiden. 
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANERINGEN 
 

1 PLANERINGSOMRÅDET OCH PROJEKTETS BAKGRUND 
Planeringsområdet ligger i Forsby och gränsar till Borgåvägen, Jorvasvägen och Jorvas anslutning. 
Ändringen av detaljplanen har anhängiggjorts genom planläggningsöversikten för 2014, och 
planändringsområdet utvidgades i samband med godkännandet av planläggningsöversikten för 2018. 
 
2 MÅLET MED PLANERINGEN 
Syftet för ändringen av detaljplanen är att uppdatera detaljplanen för området mellan Borgåvägen och 
Jorvasvägen. Med anledning av efterfrågan på enskilda hus och radhus i Forsby reder man ut om hela 
kvarteret kan ändras till boendeanvändning. Utvidgningen av planändringsändringsområdet har 
anhängiggjorts på önskan av en privat fastighetsägare. 

3 BESKRIVNING AV OMRÅDET, GJORDA UTREDNINGAR OCH TIDIGARE PLANER 
Allmänt 
Planeringsområdet är cirka 1,8 hektar stort. Området gränsar i norr till Borgåvägen, i söder till 
Jorvasvägen, i väster till Jorvas anslutning och i öster till området för närrekreation. I västra delen av 
planändringsområdet ligger affärslokalen för Itä-Uudenmaan sammutinhuolto, men annars är området 
obebyggt. Ett litet klippområde delar området i två delar. Den nordöstra delen av området är en låglänt 
våtmark dit regnvatten rinner. I nordöstra delen av området finns en liten ödemark. Vatten- och 
avloppsledningarna går längs Jorvasvägen. 

Landskapsplan 
På området gäller Östra Nylands etapplandskapsplan som har trätt i kraft genom Helsingfors 
förvaltningsdomstols beslut 24.9.2021.  

 

Forsby har anvisats i landskapsplanen som servicekoncentration. Med beteckningen anges befintliga 
små tätorter för boende, arbetsplatser samt för när- och turisttjänster. Området ska utvecklas som 
koncentration för boende, arbetsplatser och närservice. Hur områdesanvändningen i koncentrationen 
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utvecklas avgörs närmare i den mer detaljerade planeringen. I den mer detaljerade planeringen ska 
uppmärksamhet ägnas åt områdets tillgänglighet med hållbara färdsätt och förbättrandet av 
förutsättningarna för att gå och cykla. I utvecklingen av koncentrationen ska miljöns särdrag värnas om 
och utnyttjas. 

Generalplan 
För området gäller delgeneralplanen för Forsby och Gammelby som har godkänts 15.6.2009. 
Planeringsområdet har anvisats som småhusdominerat bostadsområde (AP). Med beteckningen har 
anvisats detaljplanerade, främst för bostadsbruk reserverade områden i Forsby bostadstätort och 
relaterade rekreations- och parkområden samt övriga närområden som ansluter sig till boende och 
områden för gatutrafik och lätt trafik samt områden som ska detaljplaneras. Den nordvästra hörnan av 
området hör till ett område som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården och som är 
av riksintresse (ma/v). 
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Detaljplan 
För området gäller en detaljplan som godkändes 31.5.2005. 
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Befintliga utredningar, skyddsprogram och skyddsbeslut 
Följande utredningar berör området: 
- Lausunto luontoarvoista Koskenkylän Jorvaksentien alueen asemakaavan muutosta varten, Jere 

Salminen, 10.10.2021 (”Utlåtande om naturvärden för ändringen av detaljplanen för området vid 
Jorvasvägen i Forsby”, Jere Salminen, 10.10.2021) 

- Maisemaselvitys Pernajan Vanhakylän peltolaakson, Israelinmetsän ja Hammarforsin alueilla, Anne 
Malve, 3.3.2007 (”Landskapsutredning om områdena för åkerdalen i Gammelby i Pernå, för 
Israelsskogen och Hammarfors”, Anne Malve, 3.3.2007) 

- Koskenkylän asemakaava-alueen meluselvitys, T. Huhtinen Sito, 2005 (”Bullerutredning för 
detaljplanområdet i Forsby”, T. Huhtinen Sito, 2005) 

- Jorvasbergetin luontoselvitys, Ekotoni ky, J. Hietaranta, 2002 (”Naturinventering över Jorvasberget” 
Ekotoni ky, J. Hietaranta, 2002) 

 
DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 
 

4 INTRESSENTER 
Intressenter är områdets markägare och alla de, vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan 
påverkas avsevärt av planeringen samt de myndigheter och sammanslutningar vilkas verksamhet 
behandlas under planeringen. 
De vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen: 

̶ närbelägna invånare till planeringsområdet och markägarna  
̶ ägarna till marken som gränsar till området och nära grannar 
̶ sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas under planeringen. 

Myndigheter och andra instanser som hörs under planläggningen: 
̶ Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 
̶ Räddningsverket i Östra Nyland 
̶ Kymmenedalens El Ab 
̶ LPOnet Oy Ab 
̶ Borgå Energi 
̶ ̶Borgå stad, hälsoskyddet 
̶ Affärsverket Lovisa Vatten 
̶ Lovisa stad, byggnads- och miljönämnden 

 
5 INFORMATION OCH DELTAGANDE 
Inledning av planläggningen 
Planändringen anhängiggjordes genom tekniska nämndens beslut 25.2.2014 § 24. Tekniska nämnden 
beslutade 22.2.2018 § 26 att planområdet utvidgas i samband med godkännandet av 
planläggningsöversikten för 2018. 
 



 

 

6   
 
 

 

Grundutredningsskede och mål 
I grundutredningsskedet samlas utgångsmaterial för planen samt eventuella behövliga utredningar 
uppgörs och planändringens mål preciseras. Programmet för deltagande och bedömning kompletteras 
allt eftersom planeringen framskrider. Framläggandet av programmet för deltagande och bedömning 
och förslaget till detaljplan kungörs så som kommunala annonser kungörs. 

 
Planens förslagsskede 
Näringslivs- och infrastrukturnämnden framlägger planförslaget på stadens officiella anslagstavla på 
Lovinfo och stadens webbplats under 14 dagars tid. Framläggandet av planförslaget tillkännages i 
enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Utlåtanden om förslaget till detaljplan begärs av 
myndigheter och stadens förvaltningsområden (65 § i markanvändnings- och bygglagen, 27 och 28 § i 
markanvändnings- och byggförordningen). 

 
Ett eventuellt samråd mellan myndigheter hålls i förslagsskedet efter det att planförslaget varit 
framlagt och utlåtanden fåtts (66 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen, 18 § i markanvändnings- 
och byggförordningen). Eventuella anmärkningar ska skickas till kundservicekontoret Lovinfo innan den 
tid då förslaget är framlagt går ut. De som gjort en anmärkning och som lämnat in sin adress får ett 
motiverat ställningstagande till den framförda anmärkningen (65 § 2 mom. i markanvändnings- och 
bygglagen). 

 
Målsatt tidtabell: våren 2022 
 

Godkännande av planen 
Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar planförslaget som preciserats med hjälp av 
utlåtanden, en konsekvensbedömning och eventuella anmärkningar samt fattar beslut om 
godkännande av planen. Detaljplanen träder i kraft då beslutet om godkännandet har vunnit laga kraft 
och kungjorts (52 § i markanvändnings- och bygglagen). Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, 
sökanden av planändringen och de som skriftligen bett om det får meddelande om att planen blivit 
godkänd (67 § i markanvändnings- och bygglagen). På stadens officiella anslagstavla på Lovinfo och i 
lokaltidningarna kungörs att planen vunnit laga kraft (93 § i markanvändnings- och bygglagen). 

Målsatt tidtabell: sommaren 2022 
 

6 BEDÖMNING AV KONSEKVENSER 
Vid utarbetandet av planen bearbetas plankartan och planbeskrivningen parallellt. Planen ska basera 
sig på tillräckliga utredningar och expertutlåtanden med tanke på planläggningen, så att man utgående 
från dessa kan bedöma de konsekvenser som genomförandet av planen har. Planläggningens mest 
centrala konsekvenser bedöms i förhållande till nuläget. 

 
7 KONTAKTUPPGIFTER 
Skriftliga åsikter och anmärkningar kan lämnas till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo under den tid 
planen är framlagd. Lovinfo betjänar även per telefon.  
 
Lovisa stad, Lovinfo  e-post: lovinfo@loviisa.fi 
Mariegatan 12 A   tfn 019 555 555 
07900 LOVISA   Öppet mån.–fre. kl. 9.00–16.00. 
 
Skriftliga åsikter och anmärkningar kan också skickas till: 
 
Lovisa stad, centralen för näringsliv och infrastruktur  e-post: kaavoitus@loviisa.fi 
PB 11 
07901 Lovisa 
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e-post: fornamn.efternamn@loviisa.fi 
 
Sisko Jokinen   tfn 0440 555 344 
planerare  
 
Maaria Mäntysaari   tfn 0440 555 403 
stadsarkitekt 


