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Thisted Kommune  
Rådhuset, Postboks 99, Asylgade 30 
7700 Thisted 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/02817-16 
Ref. Kaj Merrild Hareskov 
13-03-2020 
 

Dispensation til servicefaciliteter til friluftsliv og vandsport samt 
terrænregulering, Cold Hawaii på Synopal Havn, inden for 
strandbeskyttelseslinjen, matr. 44i, 110a og 110b, alle Thisted 
Markjorder, Vibedalvej 4, 7700 Thisted 
 
Ansøgning 
Thisted Kommune har d. 15. oktober 2019 søgt om dispensation til 
servicefaciliteter til friluftsliv og vandsport samt terrænregulering på ovenstående 
ejendom.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til det søgte, jf. nedenstående gennemgang. 
 
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 
anden lovgivning kan være nødvendige. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 
om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 
dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 
Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Redegørelse for sagen 
Thisted Kommune er ansøger i sagen, og ejer de matrikler sagen vedrører.  
Området for servicefaciliteter og terrænregulering ligger inden for 
strandbeskyttelseslinjen.  
 
Ansøgningen indeholder byggeri af en servicebygning og opfyld af terræn. Opfyldet 
af terræn finder sted ind mod land – servicebygningen bygges delvist integreret i 
opfyldet, ud mod vandet.   
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Ortofoto 2019, den gamle strandbeskyttelseslinje er markeret med orange linje. 
Stedet for ansøgningen er markeret med rød plet. 
 

 
2019, skråfoto af stedet i dag 

http://www.kyst.dk/
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Landskabsskitse medsendt ansøgningen, der viser hvorledes terrænreguleringen 
tilsigtes at føre terrænet tilbage til tiden før Synopal-fabrikken blev bygget. 
Servicebygningen er markeret skraveret på skitsen 
 

 
Højdekote kort der viser højdekurverne i dag 

http://www.kyst.dk/
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1954, ortofoto, områdets udseende før Synopal-fabrikken blev bygget  
 

 
Skitse af den ønskede servicebygning, medsendt ansøgningen. Fra højre - et 
uopvarmet CHI modul med omklædning, bruserum og toiletter, samt en sauna. 
Dernæst kommer en check In bygning, med butik og depot til udstyr. Denne er 
gravet delvist ind i skråningen. 
Den sidste bygningskrop er et opholdsrum til foreninger og øvrige gæster til 
området, også gravet delvist ind i skråningen. Dette rum etableres som et lyst og 
åbent rum med caféområde og plads til fællesaktiviteter og fx undervisning. 

http://www.kyst.dk/
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Kommunen skriver bl.a. således om bebyggelsen: 
Projektet anvender CHI modulets genkendelige betonvægge, apteret med lette 
trælamelvægge.  
• Bebyggelsen har et fodaftryk på ca. 340 m2, Bygningsmassen er inddelt i et 
CHI modul, en depotbygning og en klublokale til foreningerne. Gulvkoten ligger i 
kt. +2.70.  
• Bygningerne etableres med en støttemur mod det nye opfyldte terræn.  
• Bygningshøjden er maksimalt 4.6 m over gulvkote (inklusiv betonvægge der 
rækker op over tagflade/bagvedliggende terræn) En trappe fra klublokalets 
vestside, og fra modulets østside leder op på bygningernes tag, og alle tagflader 
er udsigtsterrasser. 
 
 
Byggeriet vil være lavere end det bagvedliggende terræn, som det bl.a. ses af 
ovenstående luftfoto med højdekoter – og den vil delvist være indbygget i den nye 
terrænregulering, som det ses af skitserne.    
Det ses af skitserne, at opfyldet/terrænreguleringen vil være let faldende ned mod 
servicebygningen, og tilnærmelsesvist vil følge forløbet af den tidligere bakke på 
stedet. 
 

 
Landskabsskitser medsendt ansøgningen, hvor opfyldet skitseres, og 
servicebygningen ses delvist indbygget i opfyldet/terrænreguleringen 

http://www.kyst.dk/
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Kommunen skriver bl.a. således om terrænændringerne: 
Det eksisterende udgravede landskab bag de foreslåede bygninger foreslås 
opfyldt med overskudsjord fra havnebassinet. Området beplantes med 
hjemmehørende arter, og omdannes til vild natur.  
Retableringen skaber muligheden for at føre den rekreative rute langsved/ 
bagom støttemuren dvs. tættere på vandet end i dag.  
Projektet giver Thisted en mere gennemgående kystvegetation. De stejle skrænter 
stabiliseres, og et terræn med blødere kurver gør landskabet tilgængeligt. 
”Den blå løber”, er en tilgængelig sti der forbinder Thisted med Dragsbæk i syd 

og Synopal i Nord. Stien skal gøres attraktiv, og tilgængeliggør Synopal for et 
nyt brugersegment på land.  
 
 
Kommunen skriver bl.a. således i sin ansøgning: 
Området Synopal Havn fremstår i dag som et råt havneområde kun 2 km fra 
Thisted centrum. Et tydeligt skår i landskabet vidner om tidligere tiders aktivitet 
i havnen, nemlig spor fra Synopal fabrikken. Fabrikken har givet navn til 
området. Det landskabelige ar viser sig som en hård tilbagetrækning af 
kystlinjens vegetation. Stejle porøse skrænter adskiller havnens hårde belægning 
og det grønne terræn. 
Havnen og dens kanter mod vandet fremstår rå og trænger i høj grad til 
renovering. En lille containerby i pang-farver dominerer i dag havnen og 
fremstår som en selvopstået fiskerlandsby. Her har Thy Cablepark til huse. 
Den vigtigste aktør i Synopal Havn i dag er Thy capelpark.  
 
Foreningen åbnede i sommeren 2014 og drives udelukkende af frivillige kræfter. 
Foreningens mission er at skabe en Kabel surf park med liv og vandaktiviteter, 
hvor der er plads til alle. Thy Cablepark er et tilbud til alle vandinteresserede i 
alle aldre med wakeboarding, svømning, kano/kajak, windsurf, SUP, vinterbad-
ning og strandområde.  
Cableparken samler forskellige interessenter med fokus på vandets potentiale. 
Her er muligheden for at Thy kan blive forgangsområde for vandsportsaktivitet 
og tiltrække eliteudøvere samt være med til at sætte standarden for 
wakeboarding i Danmark. 
Foreningens formål er at få skabt et maritimt og borgervenligt miljø, som 
tilgodeser nuværende og kommende interesser, dvs. et multiområde, hvor der er 
plads til alle. 
 
I 2018 benyttede 2500 unikke brugere anlægget. Med det nye anlæg forventes 
der en kapacitet på omkring 50 besøgere simultant.  
Der er planer om at Thy Windsurfforening også flytter ind i Synopal Havn. 
Med Thy cabelpark i centrum skal Synopal udvikles til at blive et attraktivt og 
inviterende sted for alle, både vandsports- entusiasten, den nysgerrige lokale 
eller tilfældige besøgende. Anlægget skal facilitere vandsport som wakeboarding, 
windsurfing, kajakroning, SUP og badning, sommer som vinter.  
 

http://www.kyst.dk/
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Landskabsskitse og foto medsendt ansøgningen. Ansøgningen vedrører det 
markerede område  
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Ansøgningen er vedhæftet dette foto fra stedet, hvor der søges ændringer 
 
Der er givet tilladelse til at oprette en kabelbane i det tidligere havnebassin. 
 
Kommunen har lavet en lokalplan der muliggør projektet - 1-030, Synopal Havn, 
Thisted, Cold Hawaii, Inland. 
 
Kommunen har vedhæftet nedenstående illustrationer af servicebygningen. 
 

  
Set fra øst 
 

 
Set fra land 

http://www.kyst.dk/
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Set fra land 
 
Kommunen kommenter ovenstående illustrationer således: 
Vi har foreslået en terrænregulering og en afvikling af højdekurverne, der ser 
naturlig ud i forhold til det omkringliggende landskab, samt en bygning, der gør 
det muligt at maksimere naturgenopretningen. 
 
Terrænet afvikles med skråninger i 1:2, beplantet med hjemmehørende arter.  
 
Mod vest etableres en sikker 1:2 skråning beplantet med hjemmehørende arter, 
bag de yderste 6,5 m af facaden. Den foreslåede skråning fletter sømløst sammen 
med skråningen længere mod vest. En trampesti fører fra bygningens beplantede 
tag og terrasse ned til kajkanten.  
 
Fra landsiden kan man ikke se selve bygningen idet den er overdækket af det 
grønne tag og stiforløbet/udsigtsterrassen. Bygningens facade danner værn for 
dette stiforløb. Størstedelen af værnet etableres ved hjælp af trælister. (brun 
farve i 3D modellen) I enderne fremstår bygningen i beton og dermed etableres 
værnet opover terrænet her også i beton. Ved at lave et lille overlap mellem 
trælister og betonmure har vi nedbragt betonvæggens højde mest mulig. 
 
Bygningens ender passer med behovet for værnshøjde og at de skråner ned til 
kajniveau, så de ikke fremtræder væsentlig i landskabet. 
 
 
I forbindelse med sagen 18/01504 skrev Kystdirektoratet således om stedet: 

 
 
 
Ejendommen er beliggende 7 km fra Natura 2000-område nr. 16, Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
 

http://www.kyst.dk/


 
 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 10 

 
 

Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 
og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 
og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  
 
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 
bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 
fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  
 
Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, foretages 
en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der 
foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 
2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende 
område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale 
naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 
det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Som beskrevet i redegørelsen er der truffet afgørelse om, at stedet ikke er en havn i 
naturbeskyttelseslovens forstand.  Afgørelsen betyder at naturbeskyttelseslovens 
lempeligere regler om havne ikke kan finde anvendelse i sagen.  
 
Det vurderes heller ikke at naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 3, nr. 7 kan finde 
anvendelse, da der ikke er tale om ”mindre anlæg”. 
 
Det vurderes heller ikke at naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 3, nr. 8 kan finde 
anvendelse.  
 

http://www.kyst.dk/
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Det vurderes heller ikke at naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 5 kan finde 
anvendelse, da der ikke er tale om ”mindre faciliteter”.  
 
Afgørelsen skal derfor træffes efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, hvor 
hensynene i de ovenfor nævnte paragraffer kan inddrages i vurderingen.  
 
Ansøgningen vedrører et sted, som ikke er uberørt natur – men fremstår som et 
forladt havneområde. Der vurderes ikke at være indtrådt en ny naturtilstand efter 
fjernelsen af fabrikken fra stedet.  
 
Projektet vil give mulighed for at give faciliteter til den vandsport der dyrkes på 
stedet, og samtidigt føre terrænet tilbage til tiden før placeringen af fabrikken. 
Desuden vil kommunen beplante med lokalt hjemmehørende arter.  
 
Bebyggelsen vurderes ikke at fremstå markant i landskabet, set landsiden – og fra 
vandsiden vil den ses som en ”indbygget” del af det retablerede terræn.    
  
På baggrund sagens oplysninger, vurderes det, at der er tale om et særligt tilfælde, 
hvor der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen.  
 
Kystdirektoratet finder efter en konkret vurdering, at der i forhold til 
strandbeskyttelseslinjen ikke er afgørende landskabelige indvendinger mod 
etablering af de søgte servicefaciliteter til friluftsliv og vandsport samt 
terrænreguleringen med beplantning. 
 
Det er indgået i Kystdirektoratets vurdering, at en dispensation ikke vil få utilsigtet 
præcedensvirkning i strid med bestemmelsens formål.  
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det 
ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der 
indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Klagevejledning  
Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 
hverdag.   
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

http://www.kyst.dk/
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 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det 
koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i 
gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 
anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Kaj Merrild Hareskov 
+45 91 35 74 44 
kaj@kyst.dk 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Thisted Kommune, teknisk@thisted.dk - HUSK KOMMUNENS J. NR I 
AFGØRELSEN 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Thy, thy@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler, 

nordvest@friluftsraadet.dk   
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, thisted@dof.dk   

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:teknisk@thisted.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:thy@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:nordvest@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:thisted@dof.dk
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 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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