
 

 

 

Granskning 5 december – 30 december 2022 
Ärendenummer  SB-2018-4 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att befintlig veterinärverksamhet ska 
fortsätta ha möjligheten att bedriva sin verksamhet inom fastigheten Västanå 9:2, samt 
ge fastighetsägaren en bredare möjlighet för sin fastighet. Området för fastigheten är 
detaljplanelagt som industri och ingår i en större detaljplan för Västanås 
industriområde.  
 
Sedan 1999 har en veterinärklinik bedrivit sin verksamhet inom fastigheten genom 
tidsbegränsat bygglov. Tidsbegränsat bygglov får maximalt ges i 15 år och lovet gick ut 
2015 utan möjlighet till förlängning. 2015 inkom dåvarande fastighetsägare Visselmyra 
fastigheter med en begäran om ändring av detaljplan för Västanå 9:2. Nuvarande 
fastighetsägare IMAST fastigheter AB har ett fortsatt intresse att bibehålla befintliga 
verksamheten. 
Planförslaget möjliggör för användningen av verksamheter (Z), kontor (K) och handel 
(H) från den gällande användningen industri (J). Planen möjliggör för tillbyggnation av 
ett garage i anslutning till fastighetens huvudbyggnad. Vid planens utformning har 
hänsyn tagits till rådande förhållanden på platsen, såsom markmiljön. Vid en framtida 
byggnation av garage får inte marken brytas utan att avhjälpande åtgärder genomförs. 
Planområdet är beläget i södra delen av Borensberg, ca 18 km öster om Motala tätort 
och omfattar fastigheten Västanå 9:2. 
 
Detaljplanen är i överensstämmelse med den fördjupade översiktsplanen för 
Borensberg. Detaljplanen är i överensstämmelse med gällande översiktsplan för 
Motala kommun. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den nya detaljplanen inte 
medför betydande miljöpåverkan.  
 
Under granskningstiden 5 december – 30 december 2022 finns förslaget och 
utredningar tillgängligt på kommunens hemsida www.motala.se/planer , på 
Huvudbiblioteket i Folkets Hus samt i Kommunhusets foajé, Drottninggatan 2, 
Motala. Förslaget finns även på Borensbergs Bibliotek. 
Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 30 december 2022 till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Plan- och byggenheten, 591 86 MOTALA eller med 
e-post till samhallsbyggnad@motala.se.   
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Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora 
rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
Frågor besvaras av Plan- och byggenheten, Olle Duva, planarkitekt/handläggare, 
telefon 0141-22 38 52 alt. via e-post till samhallsbyggnad@motala.se  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Plan och bygg 

Liselott Klein  
Plantekniker/ Administratör 
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