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Retningslinier for lokalplanen
Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes, hvor
der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker, planer om byudvidelse, byggemodning m.m.
Ofte er et projekt lokalplanpligtigt, og der skal udarbejdes lokalplan, der skal vedtages af byrådet. Lokalplanpligtige er f.eks.
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, større udstykninger / byggemodninger og byfornyelsesarbejder.
Lokalplanen skal sikre, at der er sammenhæng i kommunens planlægning samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen.
En lokalplan består af en redegørelse og nogle bestemmelser. I redegørelsen beskrives i tekst og illustrationer planens baggrund, indhold og forhold til den øvrige planlægning. Bestemmelserne er lokalplanens »lovdel« og er bindende. Byrådet
kan fastsætte bestemmelser for et område om:
- anvendelse
- udstykning
- veje, parkering og stiforhold
- bebyggelsens placering og udformning
- bebyggelsens ydre fremtræden og materialer
- bevaring af bygninger og beplantninger
- fælles anlæg
Byrådet fremlægger en lokalplan som et forslag offentligt i 8 uger. Alle borgere har mulighed for at fremsætte indsigelser,
bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Byrådet skal tage stilling hertil, inden lokalplanen kan vedtages
endeligt.
Den endeligt vedtagne lokalplan tinglyses på de omfattede ejendomme. En lokalplan medfører ikke handlepligt, men fremtidige ændringer skal følge lokalplanens bestemmelser. Hidtil lovlige forhold kan bestå uændret.
Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen.
Væsentlige afvigelser fra planen kan kun ske ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

Fremlæggelse og vedtagelse
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Thisted Byråd den 21. august 2011 og har været i offentlig høring i perioden 29. juni
2011 - 1. september 2011.
Lokalplanen er endeligt vedtaget af Thisted Byråd den 20. november 2012.
Lokalplanen offentliggøres den 12. december med en retslig klagefrist på 4 uger.
Lokalplanen er udarbejdet af COWI as - Plan, Udvikling & Trafik - Aalborg, i samarbejde med Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune.
Visualiseringer er udarbejdet af Ramvad Thomsen+Sigh, Arkitekter Maa.
Forsidebillede: Ticans vestlig indgangsparti set fra Nordhavnsvej.
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Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:3.000. Luftfoto optaget 2008 .

Baggrund for lokalplanen
Baggruden for lokalplanen er et konkret ønske fra Slagteriet TICAN fresh meat A/S ved Strandvejen i Thisted, om
at sikre bedre fysiske rammer til de daglige aktiviteter på
slagteriet, herunder transport og manøvrering af svin, varekørsel mv. Ønsket bunder bl.a. i et konkret behov - her
og nu - for en mere effektiv håndtering af svineindlæsningen, så dette sker inden for bedre og mere afskærmede
forhold ift. støj og lugt. I samme forbindelse ønsker Tican
også - af hensyn til fødevaresikkerheden - at sikre, at der
fremover ikke er fri passage igennem slagteriområdet både i forhold til offentligheden, men også i forhold til
trafikken til og fra renseanlægget.
Endelig har slagteriet i årenes løb oplevet periodiske
kapacitetsproblemer. Det er derfor et generelt ønske, at
skabe de bedst mulige fysiske rammer for omstillingen
fra regionalt andelsslagteri til en multinational fødevarekoncern og - helt konkret - for at kunne imødekomme en
eventuel fremtidig produktionsudvikling ift. slagtninger
og forædling på koncernens hovedsæde på havnen i Thisted. Et skridt i denne retning er bl.a., at sikre tidssvarende adgangsforhold og bygninger, som lever op til tidens
krav ift. sikkerhed og kvalitet.

Slagteriet ligger i et fuldt udbygget byområde med en
blanding af boliger og erhverv, hvilket er kraftigt begrænsende ift. eventuelle udvidelsesmuligheder, herunder større manøvrearealer og ændrede adgangsforhold.
Der er derfor undersøgt forskellige muligheder for at udvide på Tican’s egen grund samt ved inddragelse af dele
af naboejendommene. Resultatet af undersøgelsen viser,
at det er en forudsætning for projektets realisering at muliggøre en udvidelse mod nord - på tværs af Strandvejen
- og dermed en permanent lukning af denne. Løsningen
omfatter også en del af havnebassinet, som på sigt forudsættes opfyldt til brug for eventuelt nybyggeri til bl.a.
mere staldkapacitet og nyt affaldsanlæg.
Løsningen vil - udover at muliggøre de ønskede forbedringer - også medvirke til at forbedre trafikafviklingen og
støjpåvirkningen fra virksomheden samt - som et ekstra
gode - muliggøre en fredeliggørelse af Strandvejen til
gavn for beboerne såvel som bylivet og de rekreative forbindelser langs havnen.
Formålet med lokalplanen er primært at sikre slagteriet
de ønskede rammer for en udvidelse og optimering af
adgangs- og manøvreforhold, herunder en ændret vejadgang til området. Konkret påtænkes de nye afskærmede faciliteter ved svineindlæsningen etableret inden
for nærmeste fremtid, mens ændrede adgangsforhold 5
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herunder udvidelsen på tværs af Strandvejen - forventes
gennemført inden for en 3 - 4-årig tidshorisont. Dog gennemføres hurtigst muligt den nødvendige indhegning/
sikring af slagteriet med diverse adgangskontroller o.l., jf.
Bilag 4 - Illustrationsplanen.
Et andet formål er at sikre eventuelt nybyggeri en harmonisk udformning mod havnen og mod Strandvejen. I
lokalplanen fastsættes bestemmelser for udformningen
af nybyggeri og ubebyggede arealer, herunder parkering, beplantning, skiltning mv. Endelig fastlægger lokalplanen vejadgang fra Nordhavnsvej, Vegendalvej og
Johnsens Allé samt offentlig tilgængelige stiforbindelser
dels fra Strandvejen til Vegendalvej nord om slagteriet,
og dels via parkeringspladsen mod øst og ned til vandet.

Lokalplanområdet
Der henvises til luftfotoet s. 5.

Lokalplanområdets placering i Thisted By.

Lokalplanen omfatter et område på ca. 55.500 m2, der ligger i den centrale del af Thisted By, lige øst for bymidten
og med havnen som sydlig og vestlig afgrænsning. Lokalplanområdet ligger i byzone.
Området rummer Tican´s slagteanlæg, herunder maskinværksted, paplager og en ældre lagerbygning længere
mod øst ved Johnsens Allé. Slagteriet omfatter i dag et
bygningskompleks på ca. 25.000 m2. Den oprindelige del
af slagteriet blev opført tilbage i ca. 1931 og er siden udbygget i flere omgange, herunder i forskellige stilarter,
højder og voluminer. Alt i alt fremtræder slagteriet som
et meget sammensat bygningskompleks, men hvor den
røde teglstensfacade er det gennemgående materiale.

Randbebyggelse langs Strandvejen nordside.

På slagteriet foregår følgende p.t. hovedprocesser:
- slagtning af svin
- rensning af tarme m.v.
- opskæring og udbening af slagtekroppe
- tilvirkning af pølsemagerivarer
Slagteriet har i henhold til miljøgodkendelsen en slagtekapacitet på ca. 2,1 mio. svin/år svarende til 800 svin/
time. Med den planlagte ombygning og udvidelse af
slagteanlægget vil det være muligt fremadrettet at udvide slagtekapaciteten.

Strandvejen set mod vest. Tican’s facade ses til
venstre.
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Vejadgang til området sker i dag fra krydset Strandvejen/
Vegendalvej samt fra Nordhavnsvej. På Strandvejen er
der kørselsforbud for lastbiler, hvorfor afviklingen af den
tunge trafik til og fra virksomheden sker via Vegendalvej.
Næsten al på- og aflæsning til virksomheden sker på arealet lige syd for indkørslen fra Strandvejen/Vegendalvej,
mens en mindre del foregår på slagteriets gårdarealer
ved frysehus o.l.

Redegørelse
På arealet lidt længere mod syd er der indrettet personaleparkering ligesom der er en mindre p-plads ved Vegendalvej samt gæsteparkering i tilknytning til indkørslen fra
Nordhavnsvej, jf. luftfotoet s. 5. Endelig benytter en del
medarbejderne p-båsene langs med Strandvejen. De primære arealer til personaleparkering ligger nord for Johnsens Allé samt i havneområdet mod syd. Arealet mod syd
ejes imidlertid af Thisted Vand. Tican har et ønske om at
erhverve arealet i relation til udvidelsesplanerne og dermed som et led i lokalplanens realisering.
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Personaleparkering syd for slagteriet

Endelig omfatter området den østligste del af de eksisterende byhuse langs med Strandvejen. Det er en forudsætning for planens gennemførelse, at slagteriet erhverver de berørte ejendomme.

Lokalplanområdets omgivelser
Der henvises til luftfotoet på s. 5 og kortet øverst på s. 6.
Som det ses ligger Tican i et fuldt udbygget byområde,
med forskellige bymæssige anvendelser på alle sider.
Mod nord/nordøst afgrænses området af Strandvejen og
en eksisterende randbebyggelse med overvejende boliger. Bebyggelsen er overvejende énfamilies byhuse, som
i de fleste tilfælde er opført i naboskel og med facade i
gadelinje. Randbebyggelsen danner således et meget
lukket gaderum på Strandvejens nordside. Der er endvidere en kraftigt terrænstigning lige nord for randbebyggelsen, som er med til at forstærke oplevelsen af en bymæssig ”kant”.

Af- og pålæsning ved slagteriets
gang fra Strandvejen/Vegendalvej.

østlige

vejad-

Længere mod nordøst grænser området op til villabebyggelsen og erhvervsområderne langs med Vegendalvej og Johnsens Allé. Nord for området ligger bl.a. virksomheden Cimbria.
Lige øst for området ligger et offentligt grønt område, der
- udover sin rekreative funktion - fungerer som ”buffer”
mellem boligerne langs Johnsens Allé og Thisted Renseanlæg, der ligger syd/sydøst for lokalplanområdet. Endelig grænser området op til de rekreative havnearealer og
havnebassinet ved Thisted Havn mod vest og sydvest.

Johnsens Allé set mod øst. Til højre ses slagteriets gamle lagerbygning og til venstre P-pladsen.

Lokalplanens indhold
Anvendelse
Lokalplanområdet skal fortsat anvendes til erhvervsformål i form af slagteri og tilhørende funktioner, som fx
administration, maskinværksted, lagerbygninger, parkering, detailudsalg med egne produkter mv. Rammerne
for driften fastlægges af Miljøcenter Århus i virksomhedens miljøgodkendelse.
Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, hvor delområ-

Tican’s
dalvej.

p-plads

og

nabobebyggelse

på

Vegen-
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de I er det primære slagteriområde og delområde II er et
areal, der reserveres til en ny opfyldning i havnebassinet.
Bebyggelse
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres tilbygninger til slagteriet. Udvidelsen omfatter ca. 6.000 m2, der
primært tænkes opført i østlig og sydlig forlængelse af
det eksisterende fabrikskompleks, jf. principskitse/luftfoto s. 8.
Den østlige - og største - udvidelse omfatter bl.a. ny hal
med læsseramper og udvidet manøvreareal, som etableres på de boligejendomme ved Strandvejen, der påtænkes erhvervet af slagteriet.

m. De forskellige bygningshøjder fastlægges inden for afgrænsede byggefelter på bilag 3. Højdebestemmelserne
gælder også tekniske anlæg, såsom kølekondensatorer,
siloer, tanke m.v., men ikke anlæg, hvor konstruktionens
højde er nødvendig for at reducere støj og lugt i forhold
til omgivelserne, f.eks. skorsten og lign.
Der forventes ved fuld udbygning et samlet etageareal på
ca. 31.000 m2 (ca. 25.000 m2 eksisterende bygningsareal +
ca. 6.000 m2 udvidelse) for selve slagteanlægget på den
nuværende matr. nr. 1221, Thisted Bygrunde. Den nuværende bebyggelsesprocent er 87,5. Ved fuld udbygning
bliver bebyggelsesprocenten ca. 56 for lokalplanområdet
som helhed (inkl. de tillagte og indvundne arealer).

En sydlige tilbygning muliggør en udvidelse af staldkapaciteten samt etablering af integrerede pladser til svineindlæsning og vognvask samt nye faciliteter til affaldshåndtering. Planen omfatter også mindre udvidelsesmuligheder mod vest, herunder en ny receptionsbygning.
Endelig muliggør planen et evt. erstatningsbyggeri for
den gamle lagerbygning ved Johnsens Allé.

De nye bygningsmæssige faciliteter vil først og fremmest
muliggøre en mere smidig afvikling af varetransporten
både til og fra slagteriet, ligesom de nuværende faciliteter til indlæsning og afvaskning af lastbiler vil kunne
erstattes af nye afskærmede og mere hensigtsmæssigt
placerede pladser.

Bebyggelsen må - som det eksisterende bygningskompleks - opføres i forskellige højder på mellem 8,5 og 13,5

Udseende og skiltning
Tilbygninger mod Strandvejen og havnearealerne udfor-
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Principskitse for udvidelsen af slagteriet og yderlige ombygningsforanstaltninger, veje o.l. inden for lokalplanområdet.
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Eksisterende forhold - Vegendalvej/Strandvejen

Visualisering af forslag til udvidelse og vejlukning - Vegendalvej/Strandvejen

mes i tråd med den nuværende arkitektur og det nuværende materialevalg, som der derfor stilles særlige krav
til i lokalplanens bestemmelser. På denne måde sikres, at
der ikke skabes markante arkitektoniske brud i forhold til
de eksisterende bygninger. Planen muliggør dog, at underordnede bygningsdele - fx en ny reception - kan gives
en anden mere nutidig arkitektur, blot de harmonerer
med resten af bygningskomplekset. I planen stilles desuden krav til udformning, omfang og opsætning af skilte
og reklamer, herunder eventuel belysning af skilte o.l.

ny læssehal samt et eksempel på, hvordan støjafskærmning og indpasning af en stiforbindelse kan udføres.

Støjafskærmning
En udvidelse af slagteriet i et fuldt udbygget byområde
nødvendiggør, at det sikres, at naboerne ikke belastes
med et støjniveau, der overstiger de tilladte grænseværdier fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse.

Realiseringen af den planlagte udvidelse forudsætter som nævnt - at Strandvejen lukkes, og at Tican erhverver den østligste del af de tilstødende ejendomme på
Strandvejen samt arealet tilhørende Thisted Vand, som i
dag er lejet til personaleparkering.

Eventuel støjafskærmning mod berørte naboer skal udføres som støjskærme med en transparent karakter og evt.
suppleret med beplantning. Støjskærmen kan desuden
udføres med et ikke dominerende print eller sandblæst
mønster, jf. referencefotoet på s. 10. En transparent udformning sikrer, at området ikke virker fuldstændig lukket ift. den omkringliggende by og fastholder samtidig
muligheden for kig til vandet tværs gennem området. På
visualiseringen ovenfor ses udvidelsen mod nordøst med

Efter en vejlukning vil transporten til og fra produktionen
udelukkende ske fra Vegendalvej, hvorved en fuldstændig fredeliggørelse af Strandvejen muliggøres. Set i dette
perspektiv kan Strandvejen indtænkes på en ny og mere
integreret måde ift. de attraktive arealer langs havnen og
bymiljøet i det hele taget. Forskellige eksempler på ny
indretning af Strandvejen ses på visualiseringerne på s.
11.

Veje, stier og parkering
Trafikken til og fra virksomheden omfatter dagligt ca. 40
svinetransportbiler, ca. 8 afhentninger af affald og ca. 30
kølebiler. Desuden er der 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 omkring højtider mv.
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For slagteriets personale etableres desuden en ny
parkeringsplads i tilknytning til paplageret og maskinværkstedet. Trafikken til den nye personaleparkering samt til renseanlægget skal fremadrettet ske via en overkørsel fra Johnsens Allé (Bilag 4 Illustrationsplan).
Trafikken til renseanlægget skal således afvikles via den
østligste del af slagteriets ejendom. Med denne løsning
afhjælpes den nuværende uhensigtsmæssighed med, at
den daglige transport af slam til renseanlægget foregår
direkte hen over slagteriets primære manøvrearealer - en
aktivitet der er problematisk at forene med fødevareproduktion. Den nuværende vejadegang til renseanlægget
skal fastholdes så længe som muligt. Når situationen
påkræver det, skal Thisted Vand gives midlertidigt mulighed for vejadgangebag slagteriets bygninger til emballage. Endelig vejadgang til renseanlægget skal sikres
ved udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag for renseanlægget. De tre faser er vist iillustrationsplanen i bilag 4.
Cyklister og gående til Thisted Vand skal benytte stiforbindelsen henover parkeringspladsen.
Endelig vil der fortsat være vejadgang og p-pladser for
ansatte og besøgende fra Nordhavnsvej, ligesom der er

Referencefoto: Transparent støjskærm med print i et erhvervsområde i Saarbrücken, Tyskland.

indrettet et større supplerende parkeringsareal på matr.
nr. 67da, Thisted Markjorder, i den nordlige del af lokalplanområdet.Den trafikale løsning omfatter opsætning
af adgangskontrollerede porte på både Vegendalvej og
ved den vestlige vejadgang fra Nordhavnsvej, så der kun
gives adgang for køretøjer med ærinde til slagteriet. Al
øvrig trafik skal således afvikles via det omkringliggende
overordnede vejnet. Den principielle placering af de omtalte vejadgange fra Nordhavnsvej, Johnsens Allé, Vegendalvej samt til renseanlægget kan ses på bilag 2.

Eksisterende forhold - Johnsens Allé

Visualisering af forslag til tilbygning samt støjafskærmning - Johnsens Allé
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Eksisterende forhold - Strandvejen

Visualisering af Strandvejen - forslag til ny indretning - eksempel 1

Visualisering af Strandvejen - forslag til ny indretning - eksempel 2

For de bløde trafikanter skal der fortsat sikres god forbindelse mellem bymidten, vandet og de omkringliggende
boligområder. Dette sikres bl.a. ved etablering af en ny
grøn stiforbindelse mellem Strandvejen og Vegendalvej/
Johnsens Allé placeret langs områdets nordlige grænse.
Herudover sikres borgerne fortsat adgang til vandet via

Tican’s østlige parkeringsplads og videre via en indhegnet stiforbindelse mellem Tican og Thisted Vand, jf. Bilag
2.

11

Redegørelse
Opfyldning af søterritoriet
Den sydlige udvidelse omfatter desuden en opfyldning
af en del af havnebassinet i Thisted Havn (delområde II),
hvorpå der på sigt kan etableres en udvidelse af stalden
samt et nyt affaldshåndteringsanlæg. Når der foreligger
et konkret projekt for opfyldningen vil eventuelle miljømæssige konsekvenser blive undersøgt og vurderet
nærmere. Se afsnittet om miljøvurdering (SMV og VVM)
på side 14 - 15.
Ubebyggede arealer
Friarealer i lokalplanområdet skal enten belægges eller
beplantes samt holdes ryddelige. Belægning kan fx være
i form af flisebelægning eller asfalt.Eventuelle friarealer i
tilknytning til stien mellem Vegendalvej og Strandvejen
skal fremstå grønne, fx indrettet med grupper af træer i
en bund af bøgepur eller alternativt som en trærække på
græsbund, jf. og visualiseringen s. 9.
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føres til 1.E.2, og endelig at et havneareal på ca 5.000 m²
inddrages.
Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med
rammebestemmelserne for så vidt angår rammeområdets afgrænsning. Der er derfor udarbejdet et tillæg til
kommuneplanen - tillæg nr. 2011-7 - der foreligger som
et særskilt dokument.
Eksisterende lokalplaner
Lokalplan nr. ”359 E-21 For et område til erhvervsformål,
slagteriet TICAN”, ophæves i sin helhed med den endelige
vedtagelse af nærværende lokalplan.
Lokalplan nr. 1-28, Thisted Renseanlæg, ophæves på tilsvarende vis for den del, der er omfattet af nærværende
lokalplan.

Terrænreguleringer over +/-0,5 m skal godkendes af Thisted Kommune.

Fortidsminder
Hvis der under gravearbejdet stødes på arkæologiske
fund skal gravearbejdet straks standses og Thisted Museum underrettes, jf. Museumslovens § 26-27.

Lokalplanens forhold til anden planlægning

Miljøforhold

Planloven/Kystnærhedszonen
I forhold til Planlovens kystzonebestemmelser ligger
lokalplanområdet i den kystnære del af byzonen. Efter
Planloven skal der ved bebyggelse, der kan påvirke kysten visuelt, redegøres for påvirkningen. Hvis ny bebyggelse afviger væsentligt i højde eller volumen fra den
eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Grundvand
Lokalplanområdet ligger inden for et område med begrænsede drikkevandsinteresser.

Området ligger direkte ned til havnen. Lokalplanen muliggør en udvidelse på ca. 6.000 m2, men med en placering i direkte tilknytning til det eksisterende bygningskompleks. De maksimale bygningshøjder er fastsat til
mellem 8,5 og 10,0 meter inden for afgrænsede byggefelter. Højden af den planlagte udvidelse er 8,5-8,8 meter.
Ny bebyggelse vil således - højde- og skalamæssigt - ikke
afvige fra den nuværende bebyggelse. Dog vil den planlagte opfyldning på søterritoriet og evt. nybyggeri herpå
udgøre en mindre ændring af slagteriets fremtoning i bybilledet, jf. volumenstudierne på s. 13. Det er imidlertid
Byrådets vurdering, at ændringen ikke vil få en negativ
indvirkning på kystlandskabet.
Kommuneplanen
Det betragtede projektområde ligger primært inden for
kommuneplanens rammeområde 1.E.2 Strandvejen der
er udlagt til lokalt erhvervsareal.
Forudsætningen for udvidelsen er, at rammeområdet
1.E.2 udvides og inddrager den østligste del af det blandede bolig og erhvervsområde 1.BE.3 Strandvejen samt
en mindre del af boligområdet 1.B.149 Rosenlundsgade,
at et mindre areal fra 1.T.1 Rensningsanlæg overføres til
1.E.2, at hele rammeområdet 1.E.147 Vegendalvej over12

Jordforurening
En del af lokalplanområdet (matr. nre 1221 og 1266 a,
Thisted Bygrunde) er registreret som forurenede 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.
Kortlagte områder må ikke umiddelbart ændre anvendelse eller bebygges, og der må ikke fjernes eller flyttes
jord uden at dette anmeldes til kommunen og ikke uden
at jorden fra hver matrikel er analyseret.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde
konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses, og kommunens miljøafdeling kontaktes. Flytning af
jord fra matr. nre. 1221 og 1266 a, Thisted Bygrunde, skal
anmeldes til kommunen mindst 4 uger før arbejdet påbegyndes. Ejeren eller brugeren skal sikre, at de øverste
50 cm jord på det ubebyggede areal ikke er forurenet eller at der er etableret en fast varig belægning på arealet,
jf. Lov om forurenet jord § 72 b. Kommunen og regionen
vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til Jordforureningslovens bestemmelser herom.
Støj
(For mere detaljerede oplysninger om støjforhold henvises til ”Miljørapport - forslag til lokalplan nr. 1-002 og

Redegørelse

Lokalplan nr. 1-002

Eksisterende forhold set fra caféen på havnefronten.

Volumenstudie - nybyggeri og opfyldning i lokalplanområdet - set fra caféen på havnefronten.

Eksisterende forhold set fra molen ved Sydhavnsvej.

Volumenstudie - nybyggeri og opfyldning i lokalplanområdet - set fra molen ved Sydhavnsvej.
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Redegørelse
kommuneplantillæg 2011-7, Slagteriet Tican, Thisted”.
Støjen fra Tican er reguleret via støjvilkår fastsat i virksomheden miljøgodkendelse med efterfølgende tillæg.
Lokalplanforslaget giver mulighed for følgende bygningsmæssige udvidelser og logistiske ændringer, som
vurderes at have positiv effekt på virksomhedens støjbelastning af omgivelserne:
- Aflæsning af levende grise vil blive afskærmet i forhold
til omgivelserne.
- Der skabes mulighed for etablering af støjafskærmning
mod nabobeboelser.
- Såfremt lokalplanen realiseres bliver der større afstand
mellem vognvask og beboelse.
Samlet vurderes det, at ændringerne kan få positiv indvirkning på virksomhedens støjbelastning af omgivelserne.
Luft- og lugtforurening
Affald skal opbevares og afhentes i henhold til miljøgodkendelsen. Ifølge miljøgodkendelsen skal ikke spiselige
biprodukter opbevares således, at det giver anledning
til mindst mulig lugtemission. Affald og gødning skal afhændes dagligt. Gødning afhændes til biogasanlæg.

Lokalplan nr. 1-002
Produktionsspildevandet ledes til en samlebrønd, hvorfra det føres gennem en trugsigte og polymerfilter forinden tilledningen til det kommunale spildevandsanlæg.
Afløbsvand fra tarmrenseriet ledes forinden gennem en
fedtudskiller. Alle rengøringsmidler skylles ud med spildevand.
Den nuværende spildevandsudledning er ca. 370.000
m3/år.
Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan.
Vand, el og naturgas
Området skal forsynes med vand fra offentlig vandforsyning og kan forsynes fra eksisterende ledningsnet.
El leveres af Nordthy Strømforsyning.
Naturgas leveres direkte fra naturgasnettet.
Varmeforsyning
Lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv fjernvarmeforsyning fra I/S Kraftvarmeværk Thisted. Tican ønsker dog
at anvende sin egen overskudsvarme som et supplement
til den kollektive fjernvameforsyning.

Miljøvurdering og miljøgodkendelse
Der skal ske tilslutning til kommunal renovationsordning
i henhold til Affaldsregulativ for erhverv i Thisted Kommune.
Luftformige affaldsstoffer fremkommer af kedelanlæg,
svide- og røgeovne samt almindelig rumventilation. Der
anvendes naturgas i kedler og svideovne, mens der i røgeovne anvendes bøgeflis.
Grænseværdierne for virksomhedens bidrag til immissionskoncentrationen i omgivelserne og til lugtimmissionskoncentrationen er fastlagt i miljøgodkendelsen.

Forsyningsforhold
Kloakering
Spildevand fra virksomheden omfatter tre typer:
•
Det sanitære spildevand ledes direkte til det kommunale spildevandsanlæg,
•
Overfladevand fra tage og befæstede arealer (herunder vand fra vognvaskepladsen) ledes direkte til det
kommunale spildevandsanlæg og
•
afløbsvand fra vognvaskepladsen, som bl.a. indeholder svinegødning, ledes gennem sandfang og trugsigte, forinden det ledes til det kommunale spildevandsanlæg.
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VVM (Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet)
Slagteriet Tican er omfattet af Planlovens bestemmelser
om VVM. Miljøcenter Århus er miljøgodkendelses- og
VVM-myndighed for Tican på grund af virksomhedens
type og produktionskapacitet. Det vil sige, at aktuelle anlægsprojekter som ligger inden for rammerne af lokalplanen, skal anmeldes og fremsendes til Miljøcenter Århus
med henblik på miljøgodkendelse og VVM-screening/
procedure før et anlægsarbejde kan påbegyndes. Det er
dog Kystdirektoratet, der er VVM-myndighed i forhold til
den planlagte opfyldning på søterritoriet.
Lov om Miljøvurdering
Thisted Kommune har foretaget en screening i henhold
til „Lov om miljøvurdering af planer og programmer“
(lovbekendtgørelse nr. 936 af 24.9.2009) og vurderet, at
planforslaget og forslaget til kommuneplantillæg er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen vurderes at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og det omgivende byområde/landskab.
Miljøvurderingen har form af en miljørapport, ”Miljørapport - forslag til lokalplan nr. 1-002 og kommuneplantillæg 2011-7, Slagteriet Tican, Thisted”, der foreligger som
et særskilt dokument. Miljørapporten er i forbindelse
med vedtagelsen af den endelige lokalplan suppleret

Redegørelse
med en sammenfattende redegørelse, som ligeledes
foreligger som et selvstændigt dokument.
I det følgende er gengivet et ikke-teknisk resume af miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.
Ikke-teknisk resume
Der er ikke arbejdet med alternativer i planforslagene.
Miljørapporten omfatter derfor ikke vurdering af alternative planløsninger for det aktuelle planområde. Der
er gennemført vurdering af 0-alternativet, der karakteriseres ved den forventede udvikling, hvis planforslagene
ikke vedtages, dvs. hvis området udnyttes i overensstemmelse med den gældende planlægning.
Det følgende udgør sammenfatningen af miljøvurderingen. Der gives et overordnet resume af, hvilke mulige miljøpåvirkninger, der vil kunne afledes af planforslagene.
Der gives en kortfattet karakteristik af, hvilke plantiltag,
der forårsager en miljøpåvirkning, samt hvori den består.
By- og landskabsarkitektonisk værdi påvirkes, fordi der
åbnes mulighed for opfyldning af en del af havnebassinet og indpasning af ny bebyggelse i området, og fordi
trafikomlægninger har afledte konsekvenser for Strandvejen. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal
sikre, at tilbygninger udformes i tråd med nuværende
skala, arkitektur og materialevalg i området. Af samme
årsag er bygningshøjden - i den endelige plan - øget i
de sydligste byggefelter mod havnebassinet. Den maksimale bygningshøjde er dog kun øget marginalt fra 8,5
m til 8,8 m, så den svarer til den aktuelle bygningshøjde
af de tilstødende Tican-bygninger og dermed ikke giver
anledning til skalaspring eller vanskeligheder ift. rørføringer o.l.. Samlet vurderes det, at de byggemuligheder
og trafikomlægninger, der gives mulighed for, ikke vil forringe den byarkitektoniske værdi i området.
Dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed kan
blive påvirket af den mulige opfyldning på søterritoriet.
Lokalplanen fastsætter krav om etablering af stenkastning eller spunsvæg - afhængigt af jordbunds- og bølgeforhold i havnebassinet - for at hindre spredning af
giftholdige sedimenter på stedet. Ved uarbejdelse af miljørapporten foreligger der ikke oplysninger om det konkrete anlægsprojekt mht. materialer og anlægsmetode,
og indvirkningen kan derfor ikke vurderes i detaljer, men
det forventes, at opfyldningen kan ske uden negativ indvirkning på dyre- og planteliv.
Udledning af spildevand og vandforbrug påvirkes ikke af
planforslagene, fordi planforslagene ikke omfatter konkrete planer om udvidelse af slagteriets produktion.
Luft- og lugtforurening vil blive positivt påvirket, fordi
lokalplanforslaget giver mulighed for ændringer, som
vil mindske risikoen for diffus lugt i omgivelser, herun-
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der fremtidig håndtering af affald i lukkede systemer og
svineaflæsning indendørs. På den måde vil en del af de
lugtkilder, der i dag er diffuse i fremtiden kontrolleres
og afledes via afkast, så der sikres tilstrækkelig rensning,
højde og fortynding til at forebygge lugtgener. I forhold
til planforslaget er der i den endelige lokalplan udlagt
et større sydgående byggefelt (ca. 800 m2) ved indlæsningen, så der både opnås større funktionel fleksibilitet
- herunder mulighed for batchindlæsning - samt bedre
mulighed for overdækning/indkapsling af aktiviteterne,
bl.a. ift. lugt og støj.
Virksomhedsstøj vil blive positivt påvirket, fordi lokalplanforslaget medfører forbedringer i forhold til virksomhedens støjbelastning. Beregninger af det fremtidige
niveau viser, at virksomhedens støjgrænser overholdes i
alle punkter, bortset fra 2 punkter på Strandvejen, hvor
støjgrænsen overskrides med 2-3 dB i dagtimerne. Den
beregnede overskridelse er dog mindre end overskridelsen med de nuværende forhold, hvor overskridelsen er så
lille, at miljøgodkendelsens vilkår er overholdt. For boliger på Johnsens Alle stiger støjbelastningen, men støjen
vil fortsat være lavere end grænseværdien. Da støjbelastningen nedbringes i de punker, hvor støjbelastningen
ligger tæt på grænseværdierne i dag og ikke forøges til
niveauer over grænseværdien i andre punkter vurderes
konsekvenserne samlet set at være positive.
Trafikafvikling og -kapacitet påvirkes med muligheden
for fredeliggørelse af Strandvejen, som i fremtiden kun
vil blive anvendt af trafik med ærinde til Strandvejen.
For Johnsens Alle vil omlægningen betyde en mindre
forøgelse af trafikken. Det vurderes, at det kun er ved de
boliger på Johnsens Alle, der ligger nærmest den nye adgangsvej til parkering og renseanlæg, at ændringen vil
blive mærkbar. Konsekvenserne er belyst for to alternative vejadgange. Den endelige valgte løsning ses på Bilag
2 og 4.
Trafiksikkerhed og -tryghed er ligeledes vurderet for to
alternative vejadgange. For begge alternativer gælder
dog, at kombinationen mellem tung trafik og bløde trafikanter bør vurderes nøjere i forbindelse med detailprojekteringen.
Boligmiljø og friluftsliv påvirkes markant med fredeliggørelsen af Strandvejen, fordi ændringen giver mulighed
for indretning af Strandvejen med haver og områder til
fælles ophold og aktiviteter og indtænkes på en ny måde
i forhold til de attraktive arealer langs den centrale del af
havnen og bymiljøet i det hele taget. For Johnsens Alle
vil planen have negative konsekvenser på grund af den
ændrede vejadgang til slagteri og renseanlæg, men der
vil også være positive konsekvenser fordi forfaldne eksisterende slagteribygninger erstattes af nybyggeri.
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Miljøgodkendelse
En miljøgodkendelse har til formål at fastsætte vilkår for
forurenende virksomheder med henblik på at forebygge
og reducere miljøgener. Det er virksomhedstyper, som
antages at være særligt forurenende, der skal miljøgodkendes. Disse virksomheder er listet på bilag 1 og 2 i Miljøbeskyttelsesloven (listevirksomheder), der bl.a. omfatter en virksomhed som Tican.
En miljøgodkendelse skal meddeles når en listevirksomhed skal etableres eller når en eksisterende virksomhed
vil lave drifts- eller bygningsmæssige ændringer, der kan
medføre øgede miljøgener. Det vil sige, at det kræver en
miljøgodkendelse, når Tican ønsker at etablere tilbygninger, men eventuelt også når eksisterende anlæg eller
drift skal ændres.
Miljøcenter Århus vil udarbejde og meddele miljøgodkendelse på baggrund af en ansøgning fra Tican. Miljøcenter Århus har pligt til at sørge for, at der forud for meddelelse af en miljøgodkendelse, er forelagt tilstrækkelige
oplysninger til at træffe en forsvarlig afgørelse.
I en miljøgodkendelse vil der blive stillet krav til Tican
vedrørende bl.a. emissioner til luften, støjgener, beskyttelse af jord og grundvand, affaldshåndtering samt til
virksomhedens drift og indretning.
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Tilladelser fra andre myndigheder
Udnyttelsen af denne lokalplans bestemmelser kræver
tilladelse fra de følgende andre myndigheder end Thisted Kommune:
Miljølovgivningen
Anvendelsen af områdets areal er til enhver tid underlagt
miljølovgivningen og virksomhedens aktiviteter må ikke
give anledning til miljøgener udover, hvad der er fastlagt
af miljømyndighederne i virksomhedens miljøgodkendelse.
I virksomhedens miljøgodkendelse fastlægges vilkårene
for drift og for, hvilke miljøpåvirkninger driften må påføre
omgivelserne, herunder bl.a. skorstenshøjder mv.
Kystdirektoratet
Terrænændringer mv. på strandbredder og andre kyststrækninger kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16
stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 234 af 5. april 1994 om kystbeskyttelse og § 1 i Trafikministeriets bekendtgørelse nr.
1051 af 16. december 1999 om henlæggelse af opgaver
til Kystdirektoratet.
Kystdirektoratet skal endvidere træffe afgørelse om
(screene), om foranstaltningerne kræver gennemførelse
af en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), jf. Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december
1999 om henlæggelse af opgaver til Kystdirektoratet.
Såfremt anlægget på søterritoriet er VVM-pligtigt skal
det vurderes og på bagrund af VVM-redegørelsen meddeler Kystdirektoratet evt. tilladelse til anlægget. Såfremt
anlægget ikke er VVM-pligtigt skal Kystdirektoratet ikke
give tilladelse til anlæggets realisering.
Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse
til udførelse af vejanlæg, vejlukning m.v., som kan have
væsetnlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling
(se Færdselslovens § 100).

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør,
kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejde påbegyndes. Det kan feks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og
TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være
behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber,
der dækker det pågældende område.
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Thisted Kommune, Lokalplan nr. 359 E-58 Slagteriet Tican, Thisted.
I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes
herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål
1.1 Lokalplanen har til formål:
•

at sikre, at området kan anvendes til erhvervsformål (slagteri),

•

at sikre slagteriet udvidelsesmuligheder og god intern funktionalitet,

•

at sikre de bygningsmæssige- og adgangsmæssige rammer af hensyn til fødevaresikkerheden,

•

at sikre, at området kan bebygges og benyttes under miljømæssige hensyn til omgivelserne,

•

at fastlægge byggefelter,

•

at sikre den visuelle fremtoning mod havnefronten og Strandvejen gennem specifikke krav til udformning af
bebyggelse, beplantning, skiltning mv.,

•

at sikre adgangs- og manøvreforhold, så trafikken kan afvikles på sikker vis,

•

at sikre vejadgang fra Nordhavnsvej, Vegendalvej, Johnsens Allé og fra renseanlægget mod sydøst, og

•

at der sikres stiforbindelser mellem Strandvejen og Vegendalvej/Johnsens Allé samt fra Vegendalvej/Johnsens
Allé til vandet/havnen.

§ 2 Områdets afgrænsning og zonestatus
2.1 Matrikeloversigt
Lokalplanens område er vist på bilag 1.
Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre:
Thisted Bygrunde, Thisted
matr. nre. 1221, 144a, 144c, 144e, 144f, 143a, 142, 141a, 141b, 917, 916e, 916a, 916f og del af 82aæ, 916g og 916b
Thisted Markjorder, Thisted
matr. nr. 67da
Vejareal 7000e (Johnsens Allé)
og en del af vejarealerne 7000cl (Strandvejen), 1266a (Nordhavnsvej), 7000d (Vegendalvej), 7000u (Johnsens Allé) og
7000bb (Spangbjergvej)
samt del af umatrikuleret vandareal i Thisted Havn*,
samt alle parceller, der efter den 11.05.2009 udstykkes fra ovennævnte ejendomme inden for lokalplanens område.
* Det opfyldte havneareal, der ligger i tilknytning til matr. nr. 1221, skal i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse berigtiges matrikulært. Jævnfør bilag 1.
2.2 Områdeinddeling
Lokalplanområdet opdeles i to delområder - I og II.
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2.3 Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger delvist i byzone (delområde I) og delvist på søterritoriet (delområde II). Arealet på søterritoriet overføres med denne lokalplan til byzone. Zoneoverførslen af vandarealet træder i kraft, når arealet er indvundet
og opfyldt, og den vil alene gælde for det indvundne landareal.

§ 3 Områdets anvendelse
3.1 Anvendelse
Området må kun anvendes til erhvervsformål. Inden for området må således kun opføres eller indrettes bebyggelse
med tilknytning til slagterivirksomhed med dertil hørende levnedsmiddelindustri. Der kan herunder opføres og indrettes kontorbygninger samt andre nødvendige bygninger til servicefunktioner med tilknytning til virksomheden. Endelig kan der inden for området etableres eller indrettes butik/salgslokale på maks. 100 m2 til salg af egne produkter.

§ 4 Udstykning
Ingen bestemmelser

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Byggemuligheder
Der kan i alt opføres bebyggelse med et samlet etageareal på maks. 31.000 m2 inden for lokalplanens område.
De planlagte udvidelser omfatter et etageareal på ca. 5.850 m2. Det samlede byggeri vil således
blive ca. 31.000 m2, svarende til et samlet bebyggelsesprocent på ca. 56 for lokalplanområdet som
helhed.
5.2 Placering
Bebyggelse - herunder nybyggeri samt om- og tilbygninger - skal placeres inden for de på bilag 3 viste byggefelter.
5.3 Bygningshøjder
Intet punkt af en bygnings ydervægge eller tagflade må være højere end de på kortbilag 3 angivne bygningshøjder
over terræn. Bygningsfacader i byggelinien parallelt med Strandvejen må dog ikke fremtræde højere end 5,0 m over
terræn. Konkret kan bebyggelse opføres med følgende maks. bygningshøjder:
Byggefelt 1: 8,5 m
Byggefelt 2: 8,8 m
Byggefelt 3: 10,0 m
Byggefelt 4: 13,5 m
Bestemmelserne gælder også tekniske anlæg, såsom kølekondensatorer, siloer, tanke m.v., men ikke anlæg, hvor konstruktionens højde er nødvendig for at reducere støj og lugt i forhold til omgivelserne,
f.eks. skorstene og lignende.
5.4 Niveauplan
Bygningshøjder måles fra et niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet. Niveauplanet fastsættes af bygningsmyndigheden i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse.
5.5 Mindre bygninger
Cykelskure og lignende mindre sekundære bygninger på maks. 50 m2 må opføres uden for byggefelterne. Disse bygninger må ikke placeres nærmere skel end 1 m.

§ 6 Bebyggelsens ydre fremtræden
6.1 Generelt
Bebyggelsen i lokalplanområdet skal arkitektonisk og materialemæssigt udformes, så der opnås en god helhedsvirk18

Bestemmelser

Lokalplan nr. 1-002

ning internt i området og i forhold til omgivelserne - herunder mod Strandvejen og havnebassinet.
6.2 Ydervægge
Med undtagelse af den tidligere skibsværftbygning, gangbroer og glaspartier må ydervægge på alle ny- og ombygninger kun fremtræde i røde teglsten. Der kan dog opsættes skærmtegl på bygningsdele, der ikke vender ud mod
Strandvejen eller mod havnebassinerne ligesom mindre facadepartier kan fremtræde i glas eller indfarvet beton.
Disse ydervægge skal udformes så omgivelserne ikke generes af solrefleksioner og skal fremtræde i jordfarver, samt
hvid og grå.
6.3 Tage
Tagdækningen skal være sort eller gråt tagpap, bølgeeternit eller forpatineret zink, afhængig af tagkonstruktionens
opbygning.
Eventuelle solpaneler skal indbygges som integrerede elementer i tagfladen og under hensyntagen til bygningens
arkitektur.
6.4 Ventilationsafkast
Ventilationsafkast på tage skal trækkes mindst 1 m tilbage i forhold til bygningens facade. Ventilationsmotorer må
ikke placeres på bygningernes facader mod Strandvejen og mod havnebassinerne.
6.5 Skiltning
Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning. Skiltning og reklamering må hverken
helt eller delvis dække arkitektoniske elementer som fx udvendige døre, vinduer, gesimser, bånd, indfatninger og
pilastre, eller have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende.
Der må opsættes ét skilt på facaden pr. vejstrækning (Nordhavnsgade, Strandvejen og Johnsens Allé) samt mod havnen. Facadeskiltets størrelse skal tilpasses facaden og være i harmoni med områdets skala. Skrift på facaden skal være
som løse bogstaver der placeres på mur. Løse bogstaver må ikke gives en større højde end 50 cm. Skiltets samlede
størrelse - firmanavn og logo - må dog ikke overstige 10 m2.
Evt. belysning af skilte skal enten integreres i selve skiltet eller være i form af mindre spots opsat på facaden. Der må
ikke opsættes laserlys.
Thisted Kommune vil gerne i dialog med virksomheder, der ønsker skiltning. Derfor opfordres disse
til at kontakte Teknisk Forvaltningen for råd og vejledning, inden skiltene udarbejdes og opsættes.
I øvrigt henledes opmærksomheden på Naturbeskyttelseslovens § 21, hvorefter der ikke må opsættes skilte, der virker dominerende på landskabet eller er synlige over store afstande.

§ 7 Ubebyggede arealer
7.1 Terrænregulering
Der må foretages terrænregulering på indtil +/-0,5 m.
7.2 Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer skal ved befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende i forhold til området som helhed,
ligesom en passende orden ved oplagring af materialer m.m. skal overholdes.
Friarealet nord og vest for fællesstien - jf. bilag 4 - skal fremstå som grønne arealer fx med grupper af træer i en bund
af bøgepur eller i form af en trærække på græsbund.
7.3 Afgrænsning mod havnebassinet
I forbindelse med opfyldning af del af søterritoriet og ibrugtagning af areal, der tillægges matr. nr. 1221,
Thisted Bygrunde (som er vist på bilag 2), skal der som afgrænsning mod havnebassinet etableres stenkastning eller
spunsvæg afhængigt af jordbundsforhold og bølgeforhold i havnebassinet.

19

Bestemmelser

Lokalplan nr. 1-002

7.4 Støjafskærmning
Eventuelle støjskærme mod naboer og øvrige omgivelser skal have en transparent karakter kombineret med et grønt
udtryk i form af beplantning. Der henvises til visualiseringer mv. på side 10 i redegørelsen.
7.5 Hegn
Adgang til slagteriet skal sikres med hegn, porte med adgangskontrol o. lign.
Der tillades således ikke offentlig adgang til slagteriområdet, bl.a. af hygiejnemæssige hensyn samt
grundet krav om terrorsikring af danske havneområder.

§ 8 Vej-, sti- og parkeringsforhold
8.1 Vejadgang
Der skal sikres vejadgang til området fra Nordhavnsvej, Vegendalvej, Johnsens Allé samt fra renseanlægget (Thisted
Vand) mod sydøst som vist i princippet på bilag 2.
Med ”i princippet” menes, at vejtilslutninger godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige projektering.
De 4 vejadgange betyder, at trafikken til og fra virksomheden i højere grad separeres, således at
tung trafik med levende svin, bortkørsel af affaldsprodukter og færdige produkter sker gennem
porten til Vegendalvej, mens den tunge trafik til renseanlægget sker fra Johnsens Allé henover personaleparkeringen, som vist på bilag 4. En realisering af adgang til renseanlægget via den østlige
vejadgang ved Johnsens Allé forudsætter dog, at der udarbejdes en ny lokalplan for renseanlægget,
idet der ikke er udlagt vej til modtagelse af trafikken fra denne position indenfor gældende lokalplan
for renseanlægget.
Den vestlige vejadgang forbeholdes trafik til slagteriets kontor og administration – herunder kundebesøg – mens overkørslen til Johnsens Allé også giver adgang til det primære areal til personaleparkering.
8.2 Stier
Der skal udlægges areal til offentligt tilgængelige stier, som vist i princippet på bilag 2 og 4 (Illustrationsplan).
Stien mellem Vegendalvej og Strandvejen skal udlægges i 4 m bredde og skal anlægges i fast belægning som asfalt eller betonfliser. Der skal endvidere etableres lyskilder langs stien. Til dette skal der anvendes en diskret belysningsform,
fx lave parklamper med nedadrettet lys eller LED-lamper integreret i belægningen.
8.3 Parkering
Inden for området skal reserveres areal til parkering til dækning af virksomhedens eget behov. Parkering skal disponeres som vist i princippet på bilag 4.
Den viste løsning omfatter ca. 270 p-pladser. Heraf 52 nye
Større parkeringsflader skal afgrænses og brydes af plantefelter med træer og lav buskbeplantning.

§ 9 Tekniske anlæg
9.1 Luftafkast
Eksisterende og nye luftafkast skal være forsynet med renseforanstaltninger og være tilsluttet i en højde, så forurening af støv, røggas og lugt opfylder vilkår, som fastsættes i virksomhedens miljøgodkendelser.
9.2 Varmeforsyning
Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig varmeforsyning efter Thisted Kommunes anvisninger. Efter nærmere aftale med
Thisted Kommune kan Tican supplere med egen overskudsvarme.
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9.3 Ledninger, kabler m.v.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
9.4 Kloakering
Der skal ske tilslutning af ny bebyggelse til det offentlige kloaknet efter Thisted Vands anvisning.
9.5 Transformerstation o.l.
Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets tekniske forsyning, fx transformerstation o.l., såfremt de placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne.

§ 10 Støj
10.1 Støj fra erhverv
I forbindelse med enhver ændring i bygninger, tekniske installationer eller produktion, skal det sikres, at støjkrav i
virksomhedens miljøgodkendelser overholdes.
Støj hidrørende fra trafik på virksomhedens grundareal medregnes i virksomhedens samlede støjniveau, jf. redegørelsen s. 14-15.

§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
11.1 Varmeforsyning
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sket tilslutning til kollektiv varmeforsyning, jf. § 9.2.
11.2 Kloakering
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sket tilslutning til offentlig kloak efter Thisted Vands anvisninger, jf. § 9.4.
11.3 Parkering
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret parkering, jf. § 8.3.
11.4 Støj
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er eftervist, at grænseværdierne for støj kan overholdes, jf. § 10.1.

§ 12 Aflysning af Lokalplan nr. 359 E-21 og Lokalplan 1-28
Ved endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af Lokalplan 1-002 ophæves Lokalplan nr. 359 E-21 ”For et område til erhvervsformål, slagteriet TICAN” i sin helhed.
Lokalplan nr. 1-28, Thisted Renseanlæg, ophæves på tilsvarende vis for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan.

§ 13 Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger
Når der er foretaget en offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk
etableres forhold i strid med planens bestemmelser jf. § 18, med mindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 19
og 40. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt
efter planlovens § 68, stk. 2., hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. dog § 40. Videregående
afvigelser end omhandlet i stk. 1, kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med regler eller beslutninger efter planlovens § 3, eller en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med Miljøministerens, henholdsvis
den pågældende myndigheds samtykke.
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Lokalplangrænse følger matrikelskel. Skels nøjagtige placering kan kun fastslås ved opmåling.
Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun vejledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes.

Områdegrænse
Delområdegrænse
II

Delområdenummer
Ejerlavsgrænse
Matrikelgrænse
Matrikelnummer
Opfyldt havneareal, som tillægges
matr.nr. 1221, Thisted Bygrunde
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Bilag 2 - Arealanvendelse
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Lokalplangrænse følger matrikelskel. Skels nøjagtige placering kan kun fastslås ved opmåling.
Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun vejledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes.
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Offentlig tilgængelig stiforbindelse - princip
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Bilag 3 - Byggefelter og maks. højder
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Lokalplangrænse følger matrikelskel. Skels nøjagtige placering kan kun fastslås ved opmåling.
Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun vejledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes.
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Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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