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Politikere uil friholde

olerbrsel
Udvalg sender sag i høring med en hensigtserktæring om at finde
anden vej tiI transporter
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Beboerforeningsformand hilser udmelding
velkommen
Morsø Kommunes udvalg
for teknik og miljø vil ikke
tillade kørsel med moler
gennem Bjergby. I går be-

handlede udvalget sagen
på et ekstraordinært møde. Formanden Meiner

at ændre i forvaltningens

oplæg sendte udvalget i
gar forslag til Kommuneplantillæg nr. 1, miljørapporten - ogsåkaldetwmredegørelsen - og udkast
til en råstoftilladelse til
virksomheden Damolin
ud i otte ugers offentlig
høring. Kun Anna Noe
Bovin (S) tog forbehold:
-

feg synes ikke, at sagen

Nørgaard (DF) siger:

er

- Uden at foregribe begivenhedernes gang kan
jeg sige, at det er udvalgets hensigt at sørge for,
at transporterne af moler
kommer til at foregå på

flere kommentarer, siger
Anna Noe Bovin. Hendes
partifælle, næstformand
Viggo Vangsgaard, var
forhindret i at deltage i

den måde, hvor færrest
mulige mennesker føler
sig generet af dem. For
at opfflde det krav er det
udvalgets hensigt at sØrge fo5 at transporterne
kommer til at gå uden
om Bjergby, siger Meiner
Nørgaard.

De

begivenheder, han
omtaler, er den forestående høringsfase. Uden

tilstrækkeligt belyst.
Derudover har jeg ikke

mødet i går.

Formanden for Biergby
Beboerforening, Morten
Lynggaard, hilser politikernes udmelding velkommen:

skubbet på for at få lastbilerne til at køre en anden vej og derved skåne
Bjergby Friskole og byens

borgere for farlig traflk
og gener fra støv og stØj.
Personligt mener jeg slet
ikke, at Damolin bør have gravetilladelsen, men
jeg respekterer, at andre
vægter betydningen af
de arbejdspladser, der er
i spil, siger Morten Llmggaard.

sige eller miljømæssige
hensyn."

Til brug for politikerne
havde Natur og Miljø forvaltningen i går udarbejdet et notat om, hvorvidt

kommunen er forpligtet
til at effektuere den gravetillaldelse til Stærhøj
området, som Damolin

fik gennem kommunens
råstofplan for år tilbage.
Dette blev anfægtet af
den nye forening til beva-

Flertallet i udvalg

for tek- relse

nik og miljø tilsluttede

sig i går forvaltningens
konklusion, der lyder:
"Milj ørapporten afdækker samlet set ikke forhold, der tyder på, at det

er planmæssigt og miljømæssigt uforsvarligt

at meddele en tilladelse
til molerindvinding ved
- leg er selvfølgelig Stærhøj. Konsekvenserglad fo5 at Bjergby bli- ne af en molerindvinding
ver skånet for de tunge vurderes ikke at være af
transporter. Ieg er ny på så væsentlig negativ beposten, men ved, at for- tydning, at det ikke kan
eningen tidligere har forenes med planmæs-

af blandt

andet

Stærhøj på borgermødet
6. maj.

- For at være på den sikre side har vi sendt dette

notat til ekstern juridisk
vurdering, så vi undgår
flere spidsfindigheder, siger Meiner Nørgaard.

En borger, Ole Bund-

gaard fensen, har i aften
indkaldt til et privat bor-

germøde om Damolins
planer.

