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Søbadet - Cold Hawaii Inland 
DEBATOPLÆG

Thisted Midtby ved Limfjorden med hvid principiel markering af Søbadet ved Thisted Kystvej. 
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Baggrund for projektet
Thisted Kommune har siden succesen bag Cold Ha-
waii, videreudviklet konceptet til Cold Hawaii Inland, 
hvor det mere rolige fjordvand inddrages til vand- og 
friluftaktiviteter for lokale og turister. Dette er en del af 
den samlede vision om at udvikle Thy som et nationalt 
center for vand og friluftsaktiviteter på tværs af Thy. 
Ved Klima-, Miljø og Teknikudvalget den 14. januar 
2019 igangsatte man den nødvendige myndighedsbe-
handling for 5 udvalgte nedslagspunkter. Nedslags-
punkterne er Synopal, Søbadet, Dragsbæk, Vildsund og 
Doverodde. 
Derudover arbejder projektgruppen med Den Blå Lø-
ber og Den Rekreative Rute der er en stiforbindelse der 
forbinder Thisted by fra Silstrup til Eshøj Plantage. 
Planlægning  for det første projekt ved Vilsund Havn er 
gennemført og byggeriet forventes færdigt inden ud-
gangen af 2019. Planlægningsarbejdet for Synopal er 
under udarbejdelse og nu er man kommet til Søbadet. 
Søbadet ligger ved Thisted Kystvej 17 og er den mest 
centrale bymæssige placering for Cold Hawaii Inland og 
samtidigt bindeleddet mellem Dragsbæk og Synopal.

Før Søbadet lå der en stor anlagt have skabt af kal-
kværksejer og købmand H. N. Thykier også kaldet Thyki-
ers Have. Da man anlagde kystvejen blev haven opdelt 
og herved kom Søbadet til. Søbadet har eksisteret si-
den 1950’erne og blev solgt til Thisted Kommune i 1955. 

Det gamle søbad er et rekreativt åndehul i byen og er 
hyppigt benyttet året rundt, hvor det er en attraktiv 
destination for byens borgere, foreninger og turister. 
Stedet blev udpeget til at blive en del af Cold Hawaii 
Inland, fordi det er et aktivt og centralt beliggende om-
råde for vandrelateret aktiviteter. Ved udarbejdelsen af 
potentialeanalysen undersøgte man vandmiljøet, facili-
teterne og hvilke brugergrupper der benytter de eksi-
sterende faciliteter, og hvilke der potentielt kunne have 
glæde af stedet. Her kom man frem til, at Søbadet har 
en ideel placering for svømmere, vinterbadere og ba-
degæster generelt, fordi det ligger i læ i fjorden og har 
en god badevandskvalitet. Faciliteterne har ikke ændret 
sig meget siden 50’erne og en opgradering af de fysiske 

Gældende planforhold
Arealet ved Søbadet på matrikel 530c Thisted Bygrun-
de, Thisted har ikke været inddraget i kommuneplan-
lægningen og er herved ikke rammelagt. Det nævnte 
areal ligger i landzone og er ikke lokalplanlagt. Der 

for området vil kræve en debatfase, hvor arealet bliver 

herom. 

Søbadet ligger indenfor kystnærhedszonen og er ikke 
inden for strandbeskyttelseslinjen.

Billederne viser Thykiers Have før kystvejen blev anlagt 
(øverst) og Søbadet fra 1953 (nederst). Billederne er hen-
tet fra lokalhistorisk arkiv for Thisted Kommune.

Her ses ældre postkort af Søbadet, dato ukendt (øverst), 
billedet er hentet fra lokalhistorisk arkiv for Thisted Kom-
mune. Luftfoto af Søbadet fra 2019 (nederst).



barnevogne, ned til vandet året rundt. Langs rampen etab-
leres en sydvendt opholdstribune, hvorfra solen og udsigten 
kan nydes. 

Således opstår et helårligt badeanlæg bestående af sydvend-
te tribuner, trapper, ramper og en badeplatform, der rækker 
ca. 10 meter ud i vandet, hvorfra vinterbaderne kan bade året 
rundt. Om sommeren kan badeanlægget eventuelt supple-
res med flydende badebroer som danner en mere beskyttet 
badesituation. 

Helårsanlægget bestående af rampe, siddetrin og platfor-
men etableres i beton og træbeklædes delvist. Langs rampen 
og helårsplatformen etableres indfatninger med spunsjern. 
Langs rampen etableres en stenskråning som binder sammen 

placeres et overdækket grillområde, der understøtter områ-
det som byens sociale mødested i sommerhalvåret. 

Bygningen mimer CHI modulet i sit arkitektoniske udtryk med 
lange lævægge i beton og træ, hvorimellem selve bygnings-
kroppen placeres. Modsat de øvrige CHI moduler er denne 
bygning udviklet som et isoleret, varmt hus. Dette fordi det 
primært skal fungere som base for Thisted Vinterbaderfor-
ening, som selvsagt skal benytte anlægget om vinteren. For 
vinterbaderne er det afgørende at toilet og omklædningsfaci-
liteter er opvarmede.

Når man ankommer fra gaden ledes man via en rampe op på 
det hævede niveau. Her er der adgang til offentligt HC wc og 
til depot for triatleterne. 

Hele det udendørsanlæg og HC toilettet er tiltænkt både 
foreninger og offentlige brugere. Bygningen er primært ud-
viklet med tanke på de forskellige foreninger; dykkerklubben, 
triatleterne og vinterbaderne. De forskellige foreninger vil 
naturligt benytte anlæg og bygning på forskellige tidspunkter 
af året. 

På sigt er det muligvis hensigtsmæssigt at flytte dykkerklub-
ben til fx Synopal eller Sydhavnen. Men indtil videre kan de 
fortsat huses i Søbadet, hvorfor bådhuset også indtil videre 
bibeholdes.

Opstalt syd 1:200

Illustrationerne er fra projektforslaget for Søbadet i dispositionsforslaget for Cold Hawaii Inland. Opstalt  af Søbadet 
(øverst) og situationsplan af Søbadet (nederst).
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Situationsplan 1:500

Beskrivelse af projekt
Formålet med planlægningen er, at arbejde videre med 
kommunens vision om at gøre Thy til et nationalt cen-
ter for vand- og friluftaktiviteter. Herunder er målet at 
arbejde med udvalgte steder langs Limfjorden, som be-
skrevet i kapitel 5.4.6 Cold Hawaii og Cold Hawaii Inland 
i Kommuneplan 2017-2029.  Derfor skal der nu plan-
lægges for Søbadet, for at kunne indføre den røde tråd 
i Cold Hawaii Inlands designudformning og branding. 
Vand- og friluftaktiviteter, på tværs af Thy, har været 
et centralt omdrejnings punkt i nuværende kommune-
plan samt den foregående.

Formålet med en debatfase er, at borgerne kan komme 
med ideer og forslag til planlægningsarbejdet. I denne 
debatfase tages der udgangspunkt i det konkrete pro-
jektforslag der er forelagt i dispensationforslaget ’Stre-
ger i Landskabet’. 

Se dispositionforslaget ved at følge dette link:

www.thisted.dk/Borger/NaturMiljoe/AktuelleProjek-
ter/-/media/Nyheder/2019/Dispositionsforslag%20
11janWEB.pdf

Projektet for Søbadet fastlægger anvendelsen for et of-
fentligt rekreativt område med mulighed for vand- og 
friluftaktiviteter, herunder svømning, vinterbadning, 
sauna og lignende. I projektet opføres et nyt forenings-
hus på ca. 115 m2 der følger Cold Hawaii Inlands de-
signmanual. Hertil er der et overdækket areal på ca. 17 

nye stiadgange til området for at øge tilgængeligheden 
for borgerne. Stierne fører til foreningshuset og ned til 
vandet, hvor der laves en nedgang til vandet med ram-
pe og trin. Dette efterlader ca. 500 m2 grønt areal, hvor 
borgere og gæster kan mødes og slappe af. 



myndigheder indgår i Thisted Kommunes fremtidige 
planlægningsarbejde. 

Tidsplan for planprocessen

Debatfase: 9. januar - 6. februar 2020
-

resseorganisationer, foreninger, myndigheder og an-
dre interesserede kan komme med forslag og ideer 
til, hvilke undersøgelser der skal være indeholdt i den 
kommende planlægning for Søbadet i Thisted Midtby. 
Tidsplanen er et estimat og ændringer kan forkomme.

Det kan f.eks. være:
• 
• Miljøpåvirkninger, der særligt ønskes undersøgt,
• Forslag til visualiseringspunkter,
• Alternative forslag til projektet og dets udformning, 

som bør undersøges.

Plandokumenter udarbejdes: Forår 2020
Thisted Kommune beslutter ud fra idéer og forslag, der 

Kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende 
-

nederne er det aktuelle estimat af tidsplanen. Ændrin-
ger kan forkomme.

Borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndig-
heder og andre interesserede kan komme med be-

-
hedsfasen. 

Endelig politisk beslutning: Efterår 2020
Alle høringssvar samles og vurderes. Kommunalbesty-
relsen tager endelig stilling til planerne for Søbadet.

Deltag i debatten

den 9. januar 2020 til den 
6. februar 2020.

Kommentarer, idéer og forslag kan sendes til kommunen indtil den 6. februar 2020 via email:

     plan@thisted.dk 

eller     Thisted Kommune
     Teknik og Erhverv
     Kirkevej 9
     7760 Hurup

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:  Thisted Kommunes planafdeling 
     Mail: plan@thisted.dk, 
     Tlf: 99 17 22 44

Ved udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan 
vil kommunen udarbejde en screening efter lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 

for påvirkning af en række emner for herefter at høre 

planlægningen kræver miljøvurdering. 
Screeningen fremlægges når forslaget til kommune-

Debatfase
I debatfasen indkalder Thisted Kommune til, at borge-
re, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder 
og andre interesserede kan komme med forslag og ide-
er til, hvad der skal undersøges i forbindelse med plan-
lægningen for Søbadet i Thisted, eksempelvis:
• 
• Miljøpåvirkninger, der særligt ønskes undersøgt,
• Forslag til visualiseringspunkter,
• Alternative forslag til projektet og dets udformning, 

som bør undersøges.

Planprocessen i Thisted Kommune
Efter debatfasen vil Thisted Kommune udarbejde et 
kommuneplantillæg og en lo kal plan med tilhørende 
miljøscreening for planlægning af Søbadet.
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