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Jeg kan ikke garantere for den samlede
»
»
kommunalbestyrelse, men min egen holdning
er, at der skal laves en vej uden om Bjergby.
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MEINER NØRGAARD (DF), formand for udvalg for teknik og miljø

Stærhøj Øst skal efter råstoftilladelsen rippes for 1,2 millioner
kubikmeter moler, som, efter hvad der foreligger, skal fragtes
til fabrikken i Feggesund uden om Bjergby. Foto: Bo Lehm

Moler skal
uden om
Bjergby
MOLER: Kommune og virksomhed
skal nå til enighed om ny arbejdsvej,
før indvindingen i Stærhøj Øst
kan begynde
Af Carsten Tolbøll
carsten.tolboll@nordjyske.dk

BJERGBY: - Jeg er ikke i tvivl
om, at det vi fra Morsø Kommune har sagt med hensyn
til, at molertransporterne
skal køre uden om Bjergby,
står ved magt. Jeg kan ikke
garantere for den samlede
kommunalbestyrelse, men
min egen holdning er, at der
skal laves en vej uden om
Bjergby.
Sådan siger Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalget for teknik og miljø i
Morsø Kommune. Han fastholder hermed det, der blev
fremlagt her i avisen i juni
2014: Transporterne af moler fra den østlige del af
Stærhøj skal følge en ny rute
uden om Bjergby, så landsbyen friholdes for tunge og
trafikfarlige lastbilkørsler af
hensyn til friskoleelever og
beboere.

Ændring af ruten
I den vvm-redegørelse, som
Morsø Kommune udarbejdede som tillæg til den råstoftilladelse, som Region
Nordjylland senere har udstedt, hed det ellers, at kørsel fra bruddet ud til Nordmorsvej, skulle ske gennem
Bjergby. Det var den rute,
der havde førsteprioritet,
men efter at de lokale havde
udtrykt bekymring, ændrede politikerne signaler.
De blev opfanget af den
netop opkøbte mineralvirksomhed Damolin, der om
kort tid vil skifte til de nye
franske ejeres navn, Imerys.
Damolin foreslog en rute
med en ny vejstrækning fra
det punkt, hvor stikvejen fra
Stærhøj krydser Molervej,
og sydpå til Fårtoftmark.

Herfra videre ad Brunhøjvej
og Fårtoftvej og en lille, ny
stikvej til Nordmorsvej.
Maskiner og timer
Om de 300 meter ny grusvej,
der i givet bliver behov for at
at etablere, siger Damolins
administrerende direktør,
Søren Klitskov:
- Vi vil fortsat gerne medvirke til at finde en løsning i
samarbejde med kommunen. Vi vil gerne anlægge en
arbejdsvej, og jeg forestiller
mig, at Damolin kan lægge
maskiner og mandskabstimer til, hvis kommunen påtager sig de øvrige udgifter,
siger Søren Klitskov.
Grusvejen fra Molervej til
Fårtoftmark vil dele en lodsejers mark over i to, og parterne skal i givet fald nå til
enighed med den pågældende om vilkårene.

- Vi tager spørgsmålet om
kørsel op i udvalg for teknik
og miljø, siger formand
Meiner Nørgaard.

Hertil siger Meiner Nørgaard:
- Nu er det afgjort, at der
må graves i Stærhøj Øst.
Herefter skal de praktiske
ting afklares, blandt andet
transporterne. Vi tager sagen op i udvalg for teknik og
miljø om kort tid, fordi kørslen er kommunens anliggende, siger Meiner Nørgaard.
Dispensation til jordbunke
Der er dog en del betingelser
i råstoftilladelsen, som Damolin/Imerys skal opfylde,
før man kan starte gravemaskinerne. Ifølge Søren Klitskov er man langt fremme
med dem, men der eksisterer et hængeparti. Virksomheden har søgt dispensation
fra naturbeskyttelsesloven
for at få lov til at opmagasinere overjord fra gravningen inden for strandbeskyttelseslinjen.
- Vi har behov for at deponere en jordvold i en periode
på 10 år. Region Nordjylland
er behjælpelig med at få
denne dispensation igennem systemet. Jeg regner
fortsat med, at indvindingen
i Stærhøj Øst kan gå i gang i
løbet af 2017, siger direktøren.
Råstoftilladelsen indbefatter 60.000 kubikmeter
moler per år i en periode på
20 år. I alt 1,2 millioner kubikmeter. Damolin/Imerys
forarbejder i øjeblikket cirka
120.000 kubikmeter moler
per år.

Bliv student på 2 år
– og bliv klar til din drømmeuddannelse!
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Nye HF-linjer
= nye uddannelser

Kom og hør om vores 8 nye HF-linjer:

HF-Business

HF-Læring & Kommunikation

HF-Cold Hawaii

HF-Science

HF-Force

HF-Sundhed

HF-Game & Design

HF-Uni

Du kan nu starte direkte efter 9. klasse!
HF er også for dig, som vil være fx pædagog,
sygeplejerske, lærer, jurist
eller læge.
Vi ses på Munkevej 9 i Thisted
eller Limfjordsvej 95 i Nykøbing
– ta’ dine forældre eller venner
med!
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