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Miljö- och byggnadsnämnden
Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad
Tel: 0501-756005
E-post: mbn@mariestad.se
Yrkande om avslag på bygglov för Dnr: 2021.MBN1160
Otterbäckens Järnvägsmuseiförening yrkar att nämnden avslår begärt bygglov gällande
nybyggnad av industri - lagerbyggnad med 2 st silos på fastigheten Otterbäcken 22:2,
Ankarvägen 2. Vår förening är närmsta granne med den tilltänkta placeringen, och
ärendet har inte kommunicerats med oss i tillräcklig utsträckning.
Anledningen till vårt yrkande om avslag och omarbetning av placeringen är följande:
1) Eftersom placeringen av lagerbyggnaden kommer att vara i direkt blickfång
bakom föreningens museum och lok plus järnvägsvagnar kommer vyn att helt
misspryda nuvarande utseende som möter våra besökare. Se bifogad bild på
nuvarande vy. Lagerbyggnaden med de två silos kommer att helt misspryda
platsen. Hamnområdet är så stort att en mycket lämpligare placering torde vara
lätt att finna.
2) Det redogörs inte för vilken typ av förvaring det gäller. Dock har vi fått reda på
att det gäller osläckt kalk. Denna kemikalie reagerar vid kontakt med vatten eller
luftens fuktighet med bildande av koncentrerad NaOH, natriumhydroxid –
vilket är starkt basiskt och mycket frätande. Det är ofrånkomligt att hanteringen
av denna kemikalie i bulkform leder till att kalkdamm kommer att ryka runt
över omgivningen, vilket medför frätskador på vår byggnad, loket och vagnarna.
Vid större dammutsläpp kommer även gräs och träd att skadas. Likaså kommer
djur och fågelliv att drabbas av eventuella utsläpp av ämnet.
3) Det framgår inte av ansökan hur den osläckta kalken ska transporteras från
fartyg till lagerhallen/silos. Om det är tänkt att den ska transporteras i öppen
traktorskopa så kommer det otvivelaktigt att ske en hel del spill efter
transportvägen från fartyget till hallen. Detta kommer sedan att med vinden
spridas över området. En helt sluten transportlösning är absolut nödvändig i ett
sånt här fall, även ur arbetsmiljösynpunkt.
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Med den föreslagna placeringen kommer bakgrunden på nedanstående vyer helt att
domineras av den enorma lagerhallen. Detta kan vi icke acceptera. Hallen och silos
måste få en annna placering långt från vår verksamhet. V.g. tillse att samtliga
nämndledamöter erhåller denna skrivelse och vyer på nuvarande utseende.
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