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Trige

Miljøvurdering (VVM) af nyt asfaltanlæg på NCC, Vestermøllevej 11, Trige
Baggrund for høringen
Aarhus Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udskiftning af asfaltfabrik hos NCC Trige, Vestermøllevej 11, 8380 Trige.
Aarhus Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven1, og at der skal udarbejdes
en miljøkonsekvensrapport, som beskriver projektets
miljøpåvirkninger. Udarbejdelse af miljøvurdering
begrundes bl.a. med oplaget af opbrudt og nedknust
asfalt, anlæggets placering indenfor områder med
særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsopland til almen vandforsyning (Truelsbjergværket),
virksomhedens udledning af overfladevand samt trafik,
støj og kumulation med andre projekter. Samtidig med
debatfasen foretages en nabohøring, da opførelsen
af anlægget kræver en dispensation fra lokalplanens
højdebestemmelser.
Bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10/05/2017 om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter. Med denne lov skiftede
VVM-redegørelsen navn til miljøkonsekvensrapporten.
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Forholdet til planlægning
Området er i Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune
beliggende inden for rammeområde 360219ER og inden
for lokalplan 27, ”Erhvervsområde ved Vestermøllevej i Trige”. Aktiviteterne er i overensstemmelse med
lokalplanens bestemmelser, men opførelsen af et nyt
anlæg med et højere blandetårn og skorsten vil kræve
en dispensation fra lokalplanens § 7.

Projektet
Asfaltfabrikken, der er beliggende Vestermøllevej 11, 8380
Trige, består i dag af to produktionslinjer/anlæg med miljøgodkendelse fra 1991 og diverse tillægsgodkendelser.
Begge anlæg er nedslidte, og NCC ønsker derfor opført et
nyt anlæg nogenlunde på placeringen for det eksisterende
vestlige anlæg. Det østlige anlæg nedlægges helt.
Det nuværende produktionsanlæg vil blive demonteret
og skrottet. Det forventes at fødekasser, bitumentanke og
færdigvaresiloer kan bevares og genanvendes som en del
af det nye produktionsanlæg.
Det planlagte nye anlæg er et moderne energibesparende
anlæg, hvor tilsætning af genbrugsasfalt rent teknisk vil
kunne varieres fra 0-60 % i de forskellige belægninger.
Fabrikken konstrueres med et blandetårn ovenpå færdigvaresiloerne, sådan at de varme materialer kun skal løftes
én gang. Denne konstruktion medfører at et nyt blandetårn vil få en højde på ca. 38 meter. Den nye skorsten,
som placeres i tilknytning til blandeanlægget, bliver ca. 40
meter, hvilket er samme højde som den skorsten der skal
udskiftes.

Udskiftning og renoveringen af fabrikken kræver en ny
samlet miljøgodkendelse2 af produktionen samt en ny
tilladelse til at udlede overfladevand fra oplagspladser .
Miljøgodkendelsen meddeles med standardvilkår for branchen, men der er mulighed for at stille skærpede vilkår,
hvis det vurderes nødvendigt som følge af bl.a. virksomhedens beliggenhed.

Den videre proces
Aarhus Kommune hører gerne dine synspunkter og ideer
vedrørende ændringen af anlægget. Synspunkter og ideer,
der fremsendes i den offentlige høringsperiode, vil indgå i
det videre miljøvurderingsarbejde.
Aarhus Kommune forventer efterfølgende at ansøger udarbejder en miljøkonsekvensrapport, som beskriver projektets miljøpåvirkninger.
Du vil igen blive hørt, når miljøkonsekvensrapporten sammen med udkast til en miljøgodkendelse og udledningstilladelse bliver sendt i offentlig høring i 8 uger.
Her vil oplysninger om projektets forventede miljøpåvirkninger kunne ses på kommunens hjemmeside.

VI HØRER GERNE DIN MENING

Skorstenen placeres i
tilknytning til anlægget.
Skorstenshøjde = 40 m.
Samme højde som
eksisterende skorsten.

Blandetårn med vareelevator
= 38 m.

HØRINGEN ER OFFENTLIG FREMLAGT FRA
DEN 14. MARTS 2018 TIL DEN 11. APRIL 2018
EVENTUELLE SPØRGSMÅL TIL FORSLAGET KAN RETTES TIL :

Eksisterende færdigvaresiloer =
12,18 m + ny overdækning ca
4 m i alt 16,18 m.

Nye færdigvaresiloer = 15,18 m inkl.
overdækning.

Eksisterende fødekasser, råvarer
(ingen ændringer).
Bitumentanke, ingen ændring
(kun placering vist).

Nye fødekasser,
genbrug.

Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
jf. bekendtgørelse af lov nr. 966 af 23/06/2017 om miljøbeskyttelse.
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