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WM-redegørelsen) er handler ud fra. Dette kan
netop at afdække disse jeg ikke se skulle være en

AF MEINER NøRGAARD, MEDLEM
AF KOMMUNALBESTYRELSEN

UF 24,ou.9o

OG

FORMAND FOR TEKNIK OG MILJø,

forhold.

Hvis

DANSK FOLKEPARTI

I fredagens

avis bes§lder lægerne Saaby mig

råstofindvindin-

gen ikke skønnes at være

planmæssigt eller mil-

for at håndtere sagen om

jømæssigt uforsvarligt,
så følger det - efter Natur og Miljøs opfattelse
- af råstoflovens § 5a, at

ne Saaby og Morsø Kommune ikke er enige om,
hvorvidt der skal graves
moler eller ej, men derfor bør man alligevel have respekt for hinandens
holdninger.
På borgermødet i Bjergby Forsamlingshus d. 6.
maj fremlagde lægerne
Saaby deres syrr på sagen i et indlæg af en halv
times varighed. I indlægget stillede de spørgsmålstegn ved kommunens retsgrundlag for at
behandle sagen. feg lovede, at der ville blive udarbejdet en redegørelse for
at få eventuelle uklarhe-

Kommunalbestyrelsen
vil være forpligtiget til at

molerindvinding i Stærhøjpil en arrogant måde.
Det er tydeligt, at læger-

Meiner Nørgaard

der ryddet af vejen.

Denne redegørelse er
nu lavet, i form af et notat, udarbejdet af Natur
og Miljø. I notåtet fremgår det bl.a.: "At det af-

gørende punkt er, om
Kommunalbestyrelsen
i forbindelse med kommuneplantillægget skønner, om råstoflndvindingen vil være planmæssigt
eller miljømæssigt uforsvarligt eller ej. Formålet med udarbejdelsen
af miljørapporten (inkl.

meddele en tilladelse."
Ieg kan tilføje, at ud-

kastet til WM- redegørelsen (vurdering af virkning på miljøet) klart og
tydeligt viser, at det ikke
er hverken planmæssigt
eller miljømæssigt uforsvarligt at grave moler i
Stærhøj.

Det udarbejdede notat
har vi valgt at sende til
vurdering hos en uvildig jurist, ud fra den betragtning, at kommunen

arrogant handling, Wærtimod ser jeg det, som en
forpligtigelse vi har af
hensyn til alle borgere i
Morsø Kommune.
Morsø Kommune har, i
modsætning til lægerne
Saaby, også en forpligtigelse i forhold til vores
erhvervsstrategi. Vi ønsker at understøtte og
være en aktiv medspiller
overfor vore eksisterende
erhvervsvirks o mhe der,
for på den måde at være
med til at bibeholde og

udvikle lokale arbejdspladser.

VVM-redegørelsen
nu i høring. Ieg

sendes

håber, at Morsø Kommune modtager mange

relevante høringssvar, så
den endelige vedtagelse
af WM redegørelsen og

selvfølgelig ikke kan være

Damolins gravetilladelse

tjent med, at der sås wivl
om det retsgrundlag vi

kan ske på det bedst mulige grundlag.

