
/,lF 2g,o;-b tY

U-vending i molersagen
AF INGER & IøRGEN SAABY SUND-

BY, MORS

Kære kommunalpolitike-
re
Ieres Forvaltning, Natur
og Miljø, anmodede i mail
dateret den 08.05.2014
ved Michael Dickenson
om, at vi fremsendte det
materiale, som vi frem-
lagde på Borgermødet i
Bjergby den 06.05.2014,
og hvori vi anfægtede
grundlaget for det hid-
tidige forløb - herunder
hele offentlighedsfasen
- vedr. ansøgningen om
indvindingstilladelse af
Moler i "Stærhøj".
Udgangspunktet var

Natur og Miljøs indstil-
ling til kommunalbesty-
relsen d. 2\.Ll.20lt og
referat fra Borgermødet i
Bjergbyi januar20L2.
Vi imødekom Ieres an-

modning og fremsendte
det fulde materiale med
tilhørende supplerende
kommentarer.
I Notat af 20.05.2014

kommenterer forvaltnin-
gen ved Michael Dicken-
son vores indlæg.

Og det er ganske be-
mærkelsesværdigt, d
den stund han på de væ-
sentligste punkter giver
os medhold i vore syns-
punkter - og det kulmi-
nerer i notatets flnale,
hvor han konkluderer,
at Kommunen kan med-
dele afslag på ansøgning
om indvindingstilladels e!

I redegørelsen bekræf-
ter han, at der iflg. vej-
ledningen til Råstofloven
kan meddeles afslag un-
der forudsætning af, at
der under sagsbehand-
Iingen fremkommer nye
oplysninger (af hvilke
der er talrige, i og med
udlægningen som rå-
stofområde ligger 30 år

tilbage i tiden) eller hvis
politikerne uægter for-
hold anderledes endman
gjorde ved udlægning af
råstofområdet (og denne
forudsætning er umid-
delbart opfyldt alene af
den grund, at hverken
Viborg Amt eller Region
Nordjylland overhove-
det har forholdt sig til de
massive trafikale proble-
mer, som vil knytte sig
til en molerindvinding i
"Stærhøj", og som i dag er
åbenbare for alle)
Michael Dickenson er-

kender således, at politi-
kerne kan sige nej ...1

Og det er da en ren "lJ-
vending", i og med det
står i diametral modsæt-

Politikerne har mulighed for
at sige nei ti[ molergravning
i Stærhøj, som ses i horison-
ten. Arkivfoto

ning til det, der overfor
såvel borgere som politi-
kere har været tilkende-
givet fra forvaltningens
side fra offentlighedsfa-
sens spæde start og ef-
terfølgende gennem hele
det hidtidige forløb.
Derfor er vi af den me-

ning, at hele offentlig-
hedsfasen er foregået
på et forkert grundlag,
hvilket har haft den kon-
sekvens, at såvel borgere
som politikere.har været
efterladt med opfattelsen
af manglende indflydelse
- hvilket ikke er klædeligt
for et demokrati.
Men nu har alle den

kommunale forvaltnings
egne ord for, at det for-
holder sig stik modsat.
Det er der allerede 6n

politiker, Anna Bovin,
som har erkendt og ta-
§et konsekvensen af. Stor
respekt for det. Mon ikke
andre følger efter?


