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1 Indledning 

I forbindelse med at dele af Tican Fresh Meat´s (fremover benævnt Tican) 
eksisterende miljøgodkendelser skal revurderes, har Miljøstyrelsen Aarhus 
meddelt, at Tican skal ansøge om fornyet miljøgodkendelse for alle eksisterende 
godkendelser. 
 
Tican har et presserende forhold i forbindelse med et nært stående delprojekt af 
den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse, som medføre ønske om at 
kunne drage nytte af tilladelse til at påbegynde bygge og anlægsarbejder i 
henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 1454 af 20/12/2012. 

Dette forudsætter dog at projektet er VVM screenet inden der kan gives den 

omtalte tilladelse. 

 
I den forbindelse sendes denne særskilt VVM anmeldelse for den del af 
ansøgning om miljøgodkendelse, der omhandler ny frysetunnel og udvidelse af 
udligningskøler. Den eksisterende køletunnels lukkes og ny udbygges i 
renoverede bygninger opført på eksisterende sokkel. 
 
Ved godkendelse af den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse opretholdes 
endvidere den tidligere anmeldte VVM, omhandlende hele ansøgningen om 
godkendelse. 
 
Ticans aktiviteter i Thisted er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, 
hvorved der skal foretages en VVM-screening i forbindelse med den indsendte 
ansøgning om miljøgodkendelse.  
Denne anmeldelse er opbygget efter de kriterier, der skal indgå i 
myndighedernes VVM-screening, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
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2 Baggrund  

Thisted kommune har vedtaget en lokalplan for området, som også sikrer bedre 

fysiske rammer til de daglige aktiviteter på slagteriet, herunder transport til og 

fra slagteriet samt forbedret muligheder i de til lokalplanen tilknyttede 

byggefelter. Lokalplanen tilgodeser mulighederne for at reducere støj og 

miljømæssige konsekvenser af kølesystemets beskaffenhed ved gennemførelse 

af projektet. Projektet har været forelagt den kommunale myndighed flere 

gange inden det endelige layout, for bl.a. at sikre overensstemmelse med 

lokalplanen. 

 

Slagteriet ligger i et fuldt udbygget område med en blanding af boliger og 

erhverv, hvilket er kraftigt begrænsende i forhold til eventuelle 

udvidelsesmuligheder, herunder også udvidelser i eksisterende anlæg.  

 

Dette anlægsprojekt medfører ikke i sig selv tilpasning af overensstemmelse 

mellem de eksisterende tilladte slagtninger pr. dag, uge og år. Dette skal med i 

betragtning af den samlede VVM. 

 

Bygningsmæssige udvidelser: 

De konkrete bygningsmæssige udvidelser og ændringer, der er omfattet af 

denne anmeldelse af VVM på delprojekt, følger lokalplanens muligheder: 

� Ny køletunnel 

� udvidelse af udligningskølerum 

� udvidelse af kølemaskinstue 

� flytning af køle og ventilationsudstyr 

� ændret indretning som forberedelse på ny proces i tamrensningen 

 

I forbindelse med udvidelsen foretages også en række interne omflytninger af 

procesudstyr med henblik på rationalisering og automatisering.  

 

Der er udarbejdet skitseoplæg for køletunnel, udvidelse af udligningskølerum, 

kølemaskinstue, mens der for flytning af udendørs placeret køleudstyr, er tre 

mulige løsninger, som skitseret i de medsendte opdaterede tegninger. 

Alle skitserede løsninger sikre overholdelse af grænseværdier og den til 

ansøgning om miljøgodkendelse medsendte støjberegning er værst tænkeligt 

scenarie. 
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3 Klassificering af projektet  

Udvidelsen af virksomheden er omfattet af bilag 2, punkt 14 i Miljøministeriets 

bekendtgørelse 1510 af den 15. december 2010 (bekendtgørelse om vurdering 

af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet VVM) med senere 

ændringer (BEK 1314 af 21/12-2011 og 744 af 28/6-2012) i medfør af lov om 

planlægning): 

 

"14. Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er 

godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for 

miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1)."  

 

Efter reglerne i bekendtgørelsen skal der redegøres for virksomhedens 

indvirkning på miljøet, når virksomheden på grund af dens art, dimensioner eller 

placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.  

Der udarbejdes en såkaldt VVM-redegørelse, hvor VVM står for Vurdering af 

Virkninger på Miljøet.  

 

Virksomheder nævnt i bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligt, hvis Miljøstyrelsen 

konkret skønner, at det vil kunne påvirke miljøet væsentligt.  

 

De kriterier, der anvendes ved vurderingen af, om en virksomhed kan få 

væsentlig indvirkning på miljøet, fremgår af bekendtgørelsens bilag 3 og 

omhandler følgende:  

 

1. Anlæggets karakteristika  

 Anlæggets karakteristika skal især anskues i forhold til:  

� Anlæggets dimensioner  

� Kumulation med andre projekter  

� Anvendelsen af naturressourcer  

� Affaldsproduktion  

� Forurening og gener  

� Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og 

teknologier 
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2. Anlæggets placering  

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt 

af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:  

� Nuværende arealanvendelse  

� Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i 

området  

� Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende 

områder: 

a) Vådområder 

b) Kystområder 

c) Bjerg- og skovområder 

d) Reservater og naturparker 

e) Vadehavsområdet 

f)  Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national 

 lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder 

g) Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er 

 overskredet 

 

h) Tætbefolkede områder 

i) Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, 

 æstetisk eller geologisk synspunkt  

 

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning  

De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de 

 kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:  

� Påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, 

der berøres)  

� Påvirkningens grænseoverskridende karakter 

� Påvirkningsgrad og -kompleksitet 

� Påvirkningens sandsynlighed 

� Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 
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4 VVM på søterritoriet  

I denne anmeldelse af delprojektet, vil der ikke ske udvidelser af søterritoriet og 

dette henligger til den samlede VVM af det ansøgte 
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5 Beskrivelse af projektet  

Thisted byråd har den 20. november 2012 endeligt godkendt lokalplan 1-002 af 

oktober 2012 med følgende ændringer; § 1, § 5, § 7.3 og § 8 ændres og 

kortbilag 1 4 ændres.  

Den endelige lokalplan blev offentliggjort den 19. december 2012. 

 

Lokalplanen giver mulighed for, at Tican kan foretage de planlagte projekter til 

forbedringer af virksomhedens drift og miljøpåvirkninger. En principskitse over 

projekterne er vist i figur 1.  

Den præcise udformning detailprojekteres i takt med at de enkelte delprojekter 

realiseres.  

 

I dette delprojekt, vil der kunne opstå midlertidig behov for at andre på 

kørselsmønsteret til og fra virksomheden, i det der vil ske omfattende bygge og 

anlægsarbejder op ad den vestlige indkørsel.  

 

 

Figur 1 Principskitse af de planlagte projekter på Tican 

 

5.1. Produktion  
Ved implementeringen af dette delprojekt vil produktionen, ikke blive ændret. 

Det skal bemærkes at, ved samlet VVM af det anmeldte, skal der tages i 

betragtning at der ønskes overensstemmelse mellem eksisterende vilkår for 

antal slagtninger pr. dag, uge og år. 
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5.2. Bygningsmæssige udvidelser  
De bygningsmæssige udvidelser og om forandringer ligger i den vestlige del af 

virksomheden og omfatter: 

� Ny køletunnel, opbygget på eksisterende sokkel med inddragelse af 3-4 

parkeringspladser 

� Udvidelse af udligningskølerum ved inddragelse af den resterende del af 

den gammle brystflæsk afdeling 

� Etablering af ny maskinstue  

� Overbygning på receivere og pumpe beholdere 

� Udvidelse og forhøjelse af slusebygning til det gammle frysehus. 

� Om forandring i tarmhus for implementering af ny saltningsproces 

� Om forandring af gammel pølsemageri for etablering af bu-sigte til 

tamrenseri, for reduktion af vandforbrug og afledningskoncentration 

 

Alle udvidelser ligger inden for planrammerne. 

 

5.3. Trafikale forhold   
Trafikken til og fra Tican omfatter dagligt ca. 50 svinetransportbiler, ca. 10 

afhentninger af affald og ca. 30 kølebiler. Der er desuden intern kørsel med 

trucks samt daglig personaletrafik ind og ud af området. Antallet af lastbiler kan 

dog variere i takt med udbuddet af slagtesvin samt variationer af produkter og 

omkring højtider mv. Antallet af lastbiler til og fra Tican vil efter 

implementeringen ikke blive ændret. 

 

Vejadgang til området sker i dag fra krydset Strandvejen/Vegendalvej samt fra 

Nordhavnsvej.  

I forbindelse med, bygge og anlægsarbejder, kan der forekomme reducerede 

muligheder for benyttelse af adgangsvejen ved Nordhavnsvej. Det færdige 

anlæg vil ikke ændre på kørselsmønstret i til- og frakørsel.  

 

Intern transport, vil blive ændret, i henhold til støjkortlægning i bilag I, til 

ansøgning om miljøgodkendelse, som omfatter følgende 

• Flytning af kemilager  

• Flytning af emballage mellemlager 

 

På Strandvejen er der i dag kørselsforbud for lastbiler, hvorfor afviklingen af den 

tunge trafik til og fra virksomheden primært sker via Vegendalvej.  
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Trods skiltning og henstilling fra Tican kan det alligevel ske, at en lastbil vælger 

at køre af Strandvejen.  
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6 Karakteristika for projektet  

6.1 Dimensioner  
� Ny køletunnel  

� udvidelse af udligningskølerum  

� ny kølemaskinstue 

� Udvidelse af slusebygning til gammel frostlager, for bedre kemilager og 

affaldssortering. 

� Receivere og pumpebeholdere overbygges 

� Flytning af eksisterende udstyr 

� Nyt kølesystem, samt renovering af eksisterende køleudstyr 

� Ny kar-saltningsanlæg i tarmhuset 

� Ny BU sigte til tarmrensningsprocessen 

 

For at etablere køletunnel og udvide udligningskølerum, vil en del af den 

nuværende bygning mod vest blive nedrevet og en ny bygning bliver opført med 

samme ydre dimensioner, bortset fra at den nye bygning bliver ca. 2 meter 

højere i facaden, primært med det formål at forsyningsrør til ammoniak og 

kabler bliver placeret i loftsrummet over kølerummene. Bygningen vil fortsat 

fremstå med røde mursten i facadevægge. 

Bygningshøjden vil overholde de højdegrænser, som er angivet i lokalplanen. 

 

Den nye kølemaskinstue vil blive etableret som en tilbygning til den eksisterende 

kølemaskinstue, på taget over det tidligere en del af det tidligere pølsemagere, 

hvor der pt. foregår pakkeoperationer. Kølestuen etableres i sammenhæng med 

eksisterende kølemaskinstue. 

 

Slusebygningen til det gamle forstlager, forhøjes, forlænges og forstærkes, og 

skal tjene som nyt kemilager, med integreret spildbakker. 

For placering af nyt og eventuel flytning af eksisterende køleudstyr, er der 3 

modeller for mulig etablering.  

1. Oven på denne bygning placeres ny kondensator K7. 

2. K1a og K2 flyttes fra toppen af slagteriet ud mod strandvejen til toppen 

af slusebygnignen, hvilket reducerer støjbidraget i Beregningspunkt 3 

3. K1a og K2 erstattes af ny K8 og placeres på toppen af slusebygningen. 

De i ansøgning om miljøgodkendelse fremsendte støjberegninger er på scenarie 

1, og derfor vil 2 og 3 bidrage til reduktion af støjbidraget i beregningspunkt 3. 

Der er endvidere mulighed for forbedret støjdæmpning af K1a og K2, i forhold 

til fremsendte beregninger. Og det undersøges om dette får den ønskede effekt 

for reduktion af støj i punkt 3. 
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Pumpebeholder og receivere til køleanlægget overbygges eller flyttes til 

eksisterende lokaler, med det formål at reducere konsekvenserne i tilfælde af 

udslip, fra en af disse. I spredningsberegningeren har dette stor effekt, som 

fysisk kan oversættes til at et udslip i lukket rum ikke spredes til 

omkringliggende miljø, som hvis det stod i det fri. 

 

 

6.2 Kumulation med andre projekter  
Tican kender ikke til projekter i områder eller eksisterende virksomheder, som 

kan give væsentlige kumulative miljøeffekter.  

 

6.3 Anvendelse af naturressourcer  
Der inddrages ikke aktiv landbrugsjord ved udvidelsen. 

I anlægsfasen anvendes naturressourcer til etablering af bygninger. 

 

 

6.4 Affaldsproduktion  
Der vil ikke ske en større affaldsproduktion ved udvidelsen, idet denne er 

afhængig af de enkelte produkter. Projektet medfører forbedret mulighed for at 

sikre en øget kildesortering.  

 

I forbindelse med nedbrydning og forandring af eksisterende bygninger 

frembrydes der en del affald.  

 

6.5. Forurening og gener  
Lugtemission 

Denne VVM anmeldelse på delprojektet medfører ingen ændringer i 

lugtemissioner fra virksomheden. 

 

Støj 

Efter udvidelsen, vil støjemissionen fra virksomheden overholde 

grænseværdierne for de enkelte områder i de enkelte tidsrum, idet der ved 

etablering af ny køletunnel vælges teknologi, placering og afskærmning der 

efterkommer kravene mest muligt.  

 

Den til ansøgning om miljøgodkendelse, tilhørende støjberegning dokumentere 

at alle støjgrenser er overholdt, med undtagelse af en overskridelse på 0,4 

dB(A) i beregningspunkt 3. 
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Tican har flere muligheder for at efterkomme reduktion af denne 0,4 dB(A) 

overskridelse i punkt 3, ved en eller flere af følgende initiativer, som enten i sig 

selv eller ved kombination af flere vil bringe støjen under grænseværdien. 

 

• K1a og K2 får støre støjdæmper, fra en XB til XC model 

• Flytning til anden lokation oven op sluserum til gl. frostlager (Alt.2) 

• Udskiftning af K1a og K2 med ny K8 som støjdæmpes med XC model 

(alt.3) 

• Støjafskærmning af X4-B1, B2, B3 og B4 som er placeret tæt på 

Beregningspunkt 3 

• Endvidere undersøges det om 1012-72 og 5034 kan reduceres 

yderligere 

 

Spildevand 

Spildevand fra det udvidede område ledes til kommunalt renseanlæg.  

Som følger af at kunne optimere processen i frysetunnel og udligningskøler, 

reduceres dryptabet fra grisene. Dette har effekt på slagteriet i Thisted men kan 

også bidrage til positiv effekt på de øvrige anlæg i Danmark. Det anslås at der 

reduceres udledning til spildevandet på samlet 2 % af den slagtede tonnage. 

 

Dette reducerer også behovet for ventilation og affugtning af kølerummene. 

 

Tarmrensningen får tilført ny teknologi, som reducer vandforbruget og det 

frasigtede ristegods, afsættes som biomasse, fremfor at blive til ledt 

rensningsanlægget. 

 

Den nye saltningsproces, medføre forhøjet koncentration af Klorider i 

spildevandet, som for inden afklares med spildvandsforsyningen om kan tillades. 

 

Omfang af lastbiler 

Omfang af lastbiler til og fra slagteriet vil være på samme niveau som i dag, 

grundet en uændret produktionsmængde, som er dimensioneret efter en 

tilladelse på 8.400svin pr. dag 7 dage om ugen. 

 

6.6 Risiko for uheld  
Tican er omfattet af Risikobekendtgørelsens regler, idet køleanlægget indeholder 

ammoniak, i en mængde der er omfattet af den danske over implementering af 

>>Seveso direktivet<< 

I forbindelse med etablering af den nye køletunnel og udligningskølerum vil der 

sammen med den nye kølemaskinstue ske omfattende ændringer i 



 

 

Tican Fresh Meat A/S    Strandvejen 6    7700 Thisted    Denmark    Tel. +45 99 19 23 00    Fax +45 97 92 47 03      

E-mail: tican@tican.dk    www.tican.dk     CVR nr. 26786576 

Miljøafdelingen. 14 

køleanlægget. Det er intentionen i den forbindelse, at minimere forøgelsen af 

ammoniakindholdet i køleanlægget og samtidig reducere risikoen for spredning 

af ammoniak i omgivelserne. 

Risikoen for at ammoniak kan spredes til omgivelserne, skyldes det opbevares 

under tryk, og ved brud på anlægget er spredning muligt. 

Ammoniakkøleanlæg er derfor underlagt PE-direktivet som er et 

totalharmoniserende direktiv, hvormed anlægget skal leve op til EN/DS 378 

sikkerheds- og miljøkrav til køleanlæg og varmepumper.  

I nævnte standard er der helt særlige krav til anlæg indeholdende netop 

ammoniak. Inden et anlæg kan CE mærkes, skal der vurderes 

overensstemmelse mellem kravene i standarden og PE-direktivet på det 

konkrete anlæg.  

Accept kriteriet for anlægs risiko, må derfor være en CE mærkning, hvilket også 
er et krav inden Arbejdstilsynet kan godkende anlægget. 
 
PE-direktivet er direkte afledning af kravene i Seveso I direktivet, for at sikre 

trykbærende anlæg indeholdende farlige stoffer, overholder kraven stillet i 

Seveso direktivet. 

 
Udover oplaget af ammoniak, opbevares der også andre stoffer, herunder 
olieprodukter og rengøringsmidler. Til de enkelte oplag, etableres der 
opsamlingsbakker, således udslip ikke kan medføre forurening.  
 
Den samlede forebyggelse af risiko for uheld er således af den højeste standard 
og med standarden DS/EN 378 på køleanlægget er der tale om ”state og the 
art” forebyggelse som er annerkendt og implementeret i den vestlige verden. 
 
Der er ikke identificeret andre væsentlig muligheder for uheld, hvormed miljøet 
kan påvirkes, idet virksomheden har en sund politik og sikre en forebyggende 
samt løbende lærende proces. 
 
Der således taget udgangspunkt i egne registrerede nærved miljøuheld og 
tidligere kendte udslip, som alle er af meget små karakterer. 
 
Der er endvidere undersøgt om kendte uheld med ammoniak køleanlæg kan 
forekomme på Ticans anlæg. Der er kortlagt uheld i USA og Kina. 
 
Såfremt et anlæg overholder standarden 378, og der opretholdes flugtveje som 
er et krav i dansk byggelov ville, de kendte uheld, ikke kunne overføres til Tican. 
 
Tican har hentet oplysninger fra rådgiver med kendskab til etablering af 
ammoniak køleanlæg i hele verden og fra verdens største og førende producent 
af ammoniak kølanlæg. 
 
Endvidere er der indhentet oplysninger gennem standardiseringsudvalget.
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Projektets placering 

7.1 Beliggenhed  
Figur 1 viser den påtænkte udvidelse af Tican, for hele det ansøgte i 

miljøgodkendelsen. Denne VVM anmeldelse af delprojektet omhandler den 

vestlige del af disse udvidelser, som er markeret med ring. 

 

Tican er beliggende i byzone i den centrale del af Thisted By, lige øst for 

bymidten og med havnen som sydlig og vestlig afgrænsning.  

 

Mod nord/nordøst afgrænses Tican i dag af Strandvejen og en eksisterende 

randbebyggelse med overvejende boliger. Bebyggelsen er overvejende en-

families byhuse, som i de fleste tilfælde er opført i naboskel og med facade i 

gadelinje. Randbebyggelsen danner således et meget lukke gaderum på 

Strandvejens nordside.  

 

Længere mod nordøst grænser Tican i dag op til villabebyggelsen og 

erhvervsområderne langs med Vegendalvej og Johnsens Allé. Nord for Tican 

ligger bl.a. virksomheden Cimbria.  

 

Lige øst for Tican ligger i dag et offentligt grønt område, der udover sin 

rekreative funktion fungerer som "buffer" mellem boligerne langs Johnsens Allé 

og Thisted Vands renseanlæg, der ligger syd/sydøst for lokalplanområdet. 

 

Endelig grænser Tican i dag op til de rekreative havnearealer og havnebassinet 

ved Thisted Havn med vest og sydvest. 

 

Det udvidede område ligger primært inden for kommuneplanens rammeområde 

”1.E.2. Tican, Strandvejen.” Dette rammeområde er udlagt til lokalt 

erhvervsareal.  

 

Den eksisterende lokalplan nr. 1-002 "Slagteriet Tican" er gældende for 

området.  

 

En del af det nye lokalplanområde (matr. numrene 1221 og 1266 a, Thisted 

Bygrunde) er registreret som forurenet på vidensniveau 1 i henhold til 

Jordforureningsloven. Denne status er gældende på grund af den tidligere 

anvendelse som slagteri og til skibsbyggeri. Hele lokalplanområdet er, som 

byzoneareal, omfattet af områdeklassificering.  
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Den nye lokalplan ligger inden for et område med begrænsede 

drikkevandsinteresser. 

 

7.2 Miljømæssig sårbarhed i forhold til nuværende 

arealanvendelse  
Se ovenstående.  

 

7.3 Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og 

regenereringskapacitet i området  
I landplandirektivet er der ikke for udvidelsesområdet angivet nogen plan og 

beskyttelsesmæssige udpegninger. 

 

7.4 Det naturlige miljøs bæreevne  
Der er syv områder inden for 15 km af virksomheden, som enten eller både er 

Ramsar-, habitat- eller fuglebeskyttelsesområder. Nærmeste område er 

Hanstholm Reservatet i en afstand af ca. 8 km.  

De nye projekter forventes ikke at kunne påvirke disse områder, idet der ikke er 

tale om en forøget produktion. 

Udvidelsesområdet ligger i den kystnære del af byzonen.  

 

7.5 Område med allerede overskredne fastsatte 

miljøkvalitetsnorm  
Der er ikke i kommuneplanen eller i lokalplanen fastsat nogen 

miljøkvalitetsnormer for området.   

 

7.6 Tætbefolkede områder  
Der ligger beboelser og et renseanlæg i området.  

 

7.7 Vigtige landskaber  
Ifølge landsplandirektivet ligger udvidelsen ikke i et område, der er angivet som 

vigtigt landskab, dvs. som har en historisk, kulturel, arkæologisk, æstetisk eller 

geologisk værdi. 

 

 


