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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger. 

Til Kystdirektoratets notater: 

Dato for modtagelse: Journal nr.: 

Projekttype: Sagsbehandler: 

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn 

Thisted Kommune 

Adresse 

Kirkevej 9 

Lokalt stednavn Postnr. By 

Hurup 7760 Hurup 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail

99172102 21528512 ljbc@thisted.dk
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed
Kan evt. uddybes i bilag 
En fyldestgørende projektbeskrivelse samt tegningsunderlag er vedhæftet ansøgningen sammen med relevante bilag 
"Vandshelters_Ansøgning 2020 _Thisted Kommune"  

COLD HAWAII INLAND – EN PARAPLY FOR VANDSPORT  
Projektet med vandshelters er en del af Cold Hawaii lnland (CHI). Visionen med CHI er at samle og understøtte en  
række frilufts- og vandsportsaktiviteter i Thy. Det samlede greb er at 'sprænge' den traditionelle idrætshal og i stedet  
betragte hele Limfjordskysten som en stor idrætshal; et udendørs aktivitets- og oplevelsesrum på kanten mellem land 
og vand. CHI vandshelters skal være med til at understøtte CHI visionen. 

FORMÅL  
Med ønsket om at understøtte Limfjorden som et oplevelsesrum, placeres seks shelters i havnene langs limfjords- 
kysten. Der placeres to shelters i Synopal Havn og et i hver af havnene Amtoft, Vilsund, Doverodde og Agger.  

CHI Vandshelters vil være offentligt tilgængelige lige som vi kender det for shelters på land. Projektets hovedmotiva-  
tion er at gøre fjorden og det maritime friluftsliv tilgængelig for flere brugere, samt tilbyde en helt særlig oplevelse af 
havnene. At overnatte på vandet i havnene vil blive en stor og anderledes oplevelse, et attraktivt tilbud, der vil løfte  
de enkelte lokationer, understøtte et eksisterende vandsportsliv, og styrke Cold Hawaii lnland som helhed.  

KONSTRUKTION  
Der er taget udgangspunkt i en standard beton-ponton størrelse, 1 meter dyb, med en grundplan på 3 x 6meter.  
Løsning med betonponton anbefales af producenterne. Shelteret bygges op på pontonen og skaber et overdækket 
areal på ca. 11 m2. Dækket ligger 0.5 meter over vandspejlet. 

Shelterets form tager afsæt i et almindeligt shelter, som man kender det fra land. Shelteret kan ligge på en bådplads 
side om side med andre småbåde og sejlbåde. Shelteres vender som udgangspunkt med åbningen mod havnebas- 
sinet og vandspejlet, så brugerne kan opleve vandspejlet fra sovepladserne. I den lukkede side dvs. den side der  
vender mod kajkanten, etableres en dobbeltdør, som kan slås helt op, så der kan etableres udsyn til kajkanten efter  
behov. Shelterets tag fortsætter forbi soveområder for at danne læ for regnen. På begge sider af shelteret etableres  
en bænk. På pontonens ende kan der monteres en kajakhylde med konstruktion i stål og beklædning i 
varmebehandlet ask. Shelterets højeste punkt rejser sig ca. 3,12m over vandspejlet. 

Forankringsprincip forklares i vedhæftede. 

F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Kan evt. uddybes i bilag 
Både flydeplatformen og shelteret produceres andensteds og placeres på vandet efterfølgende 
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G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning? 

Ja 

Nej 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives m³ 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 
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Højbovej 1 
Postboks 100 
7620 Lemvig

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 

Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

Punkt A. Oplysninger om ejere 
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller 
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 

Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) 
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  

Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om 
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de 
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets 
hjemmeside. 

Punkt D. Anlæggets placering 
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at 
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller 
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 

Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for 
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og 
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  

Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 
Anlæggets 

- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  
- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk,
kulturelt eller arkæologisk synspunkt

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 
- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets 
påvirkning på miljøet.  

Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 

Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen 
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal 
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 

Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk.

Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget

strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks.
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget
opføres på hans ejendom.
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  

Kystdirektoratet 



VANDSHELTERS
Myndighedsansøgning
april 2020
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COLD HAWAII INLAND // Nationalt centrum for frilufts- og vandaktiviteter

Den traditionelle idrætshal
Mange aktiviteter centraliserede og samlet under ét tag

Cold Hawaii Inland
Mange aktiviteter under samme paraply spredt ud over en hel region

Cold Hawaii Inland
Visionen med Cold Hawaii Inland (CHI) er at samle og un-
derstøtte en række frilufts- og vandsportsaktiviteter i Thy. 
Det samlede greb er at ’sprænge’ den traditionelle 
idrætshal, og i stedet betragte hele Limfjordskysten som 
én stor idrætshal; et udendørs aktivitets- og 
oplevelsesrum på kanten mellem land og vand og et 
nationalt centrum for frilufts- og vandaktiviteter.

De forskellige vandsportsgrene sættes på linje med 
’gængse’ idrætsgrene, og betragtes som en række tilbud, 
der tilsammen danner en bred vifte af vandaktivitetsmu-
ligheder for både eliten og bredden. 

Ved at vende vrangen ud på foreningshuset, bliver de 
respektive sportsgrene i højere grad synliggjort for den 
nysgerrige betragter, der ikke nødvendigvis tager aktiv 
del i sporten.

Spots langs Limfjorden
Limfjordens kyst er alsidig og varieret. Den bugter sig 
på forskellige måder og danner vige, bugter, bred-
ninger og sunde med forskellige strøm-, bølge- og 
vindforhold. Disse stedspecifikke forhold resulterer i, 
at forskellige steder langs kysten indbyder til 
forskellige vandsportsaktiviteter.

Eksempelvis er Bygholm perfekt til kitesurfing og 
Vandet Sø er perfekt til windsurf. Brugerne har 
gennem årene naturligt ’peget’ på hvilke spots, der 
egner sig til den specifikke sport.

Cold Hawaii Inland indsatsen ønsker således at tage 
afsæt i eksisterende brugergrupper, foreninger og ak-
tiviteter, der udspiller sig langs kysten, og understøtte 
dem med faciliteter, der gør det lettere og mere 
attraktivt for både nybegynderen og den erfarne at 
kaste sig ud i de mange forskellige 
vandsportsmuligheder.   

Barren skal sænkes
Det er også ambitionen at formidle de mange forskel-
lige vandsportsmuligheder, så endnu flere får øje på 
mulighederne og får lyst at prøve de forskellige tilbud 
på egen krop. Dette kræver i forhold til nogle idræts-
grene at ’barren sænkes’, så det ikke føles som umu-
lige bjerge at bestige. For nogle vil fx. wakeboard eller 
kitesurfing virke helt uoverskueligt og 
frygtindgydende, og for andre vil det måske være 
vinterbadning, der er for stor en udfordring. 

Med Cold Hawaii indsatsen sænkes barren og de for-
skellige vandsportsmuligheder rækker ud til en større 
målgruppe ved fysiske tiltag, formidling og evt. via nye 
organisationsformer.

Cold Hawaii Inland for alle
Alle spots udvikles med fokus på både de primære akti-
viteter men i høj grad også ’følgeaktiviteter’, for passive 
gæster, familiemedlemmer, nybegyndere og i det hele 
taget ’bredden’. 

Med ønsket om at nå bredt ud og invitere nye brugere 
nærmere, formidles alle aktiviteter og tilbud som en sam-
let indsats, med fælles grafisk identitet, så CHI fremstår 
som en overskuelig helhed. En samlet pakke henvender 
sig til en bred målgruppe.

Det er en fælles ambition at de enkelte spots udvikles så 
de fremstår som sociale mødesteder, der fremmer nye 
fællesskaber på tværs af køn, alder og niveau.



ThistedDragsbæk

Vilsund

Doverodde

Krik

Søbadet

Vandet Sø

Synopal 
Havn

Bygholm



VANDSHELTER

CHI Vandshelter
Formålet med vandshelters er at give en større 
brugergruppe adgang til ophold og aktiviteter, 
samt overnatning i havnene. Vandshelters skal 
således understøtte Limfjorden, og særligt de 
små havnemiljøer, som et oplevelsesrum med 
en bred brugergruppe. 

Nordea fonden har givet tilsagn om at støtte 
projektet.

CHI Vandshelters vil være offentligt tilgængelige 
lige som vi kender det for shelters på land. Pro-
jektets hovedmotivation er at gøre fjorden og 
det maritime friluftsliv tilgængelig for flere bru-
gere, samt tilbyde en helt særlig mulighed for at 
overnatte i havnen - en oplevelse som ellers er 
forbeholdt sejlbådsejere.

Shelterne giver brugerne mulighed for at lave 
en endagstur eller længere ture med mulighed 
for at overnatte i flere små havne langs Limfjor-
den. At overnatte på vandet vil blive en stor og 
anderledes oplevelse, som vil blive et attraktivt 
tilbud, der vil løfte Thy som udflugtsmål, og 
styrke hele Cold Hawaii Inland projektet.

Thisted Kommune har de naturmæssige kvali-
teter og stedbundne potentialer til at skabe helt 
ideelle forhold for disse aktiviteter.

Vi ansøger om tilladelse til etableirng af seks 
shelters på fem forskellige lokationer:
• 1 shelter i Amtoft Havn
• 2 shelters i Synopal Havn
• 1 shelter ved Søsportscenter Vilsund
• 1 shelter i Doverodde Havn
• 1 shelter i Agger Havn

Attraktion for alle
Vandshelterne kan være med til at øge mulighe-
den for, at flere vil være en del af det maritime 
miljø og få en indgang til ophold, samvær og 
fællesskab i havnen. 

På afholdte møder har borgere og borger-
grupper udtrykt store forventninger om en 
bred anvendelse af CHI Vandshelters. Lige 
fra bedsteforældrene som ser frem til en 
platform hvorfra de kan fiske krabber, spise 
madpakker og snakke om livet i havnen med 
børnebørnene, til vandre- og cykelturister 
langs limfjordskysten som ser frem til alter-
native primitive overnatningsmuligheder i 
havnene. 

Foreninger og selvorganiserede brugere 
I Thisted Kommune er der et stort antal for-
eninger og institutioner, som allerede aktivt 
bruger fjorden til deres vandaktiviteter. Det 
gælder blandt andet Thisted Ro- og Kajak-
klub. Søsportscenter Vilsund og Natursektio-
nene i Doverodde. Derudover er der alle de 
uorganiserede brugere af fjorden, som ikke 
er repræsenteret via en forening, men som 
aktivt gør brug af vandet. 

Særligt skoleklasser og spejdergrupper har 
vist interesse for vandshelterprojektet. Shel-
terne giver nye muligheder for læring og leg 
med et maritimt tema, og nye oplevelsesmu-
ligheder for brugerne.

Arkitekturen
Nærværende udkast til vandshelteret har et 
klart slægtskab til et almindeligt shelter, som 
man kender det fra land. Udformningen er 
nøgtern og shelteret udføres i naturmateria-
ler. 

Shelterets form tager afsæt i et alminde-
ligt shelter, som man kender det fra land. 
Shelteret kan ligge på en bådplads side 
om side med andre småbåde og sejlbåde. 
Shelteret vender som udgangspunkt med 
åbningen mod havnebassinet og vandspej-
let, så brugerne kan opleve vandspejlet fra 
sovepladserne. I den lukkede side dvs. den 

side der vender mod kajkanten, etableres en 
dobbeltdør, som kan slås helt op, så der kan 
etableres udsyn til kajkanten efter behov. 
Shelterets tag fortsætter forbi soveområdet 
for at danne læ for regnen. På begge sider af 
shelteret etableres en bænk. På pontonens 
ende kan der monteres en kajakhylde med 
konstruktion i stål og beklædning i varmebe-
handlet ask.

Designet af CHI vandshelters følger de ar-
kitektoniske greb fra CHI designmanualen. 
Uddrag af designmanualen er vedlag som 
bilag 1.

Sikkerhed
Pontonen udstyres med reb langs pontonens 
sider, samt en stige i hver ende for at gøre 
det let at komme op af vandet om nødven-
digt. Shelterne indeholder rednningskrans og 
en informationstavle med kontaktoplysninger 
i tilfælde af uheld placeres et synligt sted.

Aktivitet
Der planlægges for i alt seks shelters på 
fem forskellige lokaliteter. Hver shelter giver 
soveplads til op til fire personer. Baseret på 
erfaringer fra andre vandshelters, forventes 
der en meget høj belægningsgrad hele som-
mersæsonnen. Der vil ud over de overnatten-
de gæster også være aktiviteter fra personer 
på dagsture, der anvender shelteret som 
pause- og opholdssted. 

Konstruktion og forankring
Vandshelters udføres som en præfabrikeret 
flydeponton i beton, med en overbygning i 
træ. Pontonen bugseret frem til den aktuelle 
bådplads og forankres til eksisterende eller 
nye fortøjningspæle med pæleholderbeslag 
og til havneindfatningen med kædeankre. 
Overbygningen består af en trækonstruktion 
med søjler og bjælker i egetræ. Shelterets 
sider etaleres med lukket fer-nod bræddebe-

klædning med spor i varmebehandlet ask. Mod 
kajen etableres døre i termoask. De yderste 
trekanter af sidebeklædningerne udføres med 
en åben listebeklædning i varmebehandlet ask. 
Den sidste side er åben mod himlen og udsig-
ten. Taget etableres som fre-nod beklædning 
uden spor, i sammen træ som øvrig beklædning 
og beklædes med tagpap. Tagpap skjules med 
en listebeklædning i træ. Shelterets gulv samt 
opholdsterrassen foran oversækningen udføres 
i varmebehandlet ask.

Beton-pontonen er en meter dyb med et grund-
plan på tre gange seks meter. Dækket ligger 0,5 
meter over vandspejlet. Selve shelteret måler 
ca. 11 m2 overdækket areal. Shelterets højeste 
punkt rejser sig 3,12 m over vandspejlet. 

Shelterne i Synopal forankres med ankerkæder 
til betonklodser som ligges ud på havnebassi-
nets bund. Shelterne fastforankres, så de kun 
kan følge tidevandet, men ikke bevæge sig 
længere omkring i havnebassinnet. Dette er for 
at øge sikkerheden for brugerne i Synopal Havn, 
samt for at shelterne bedst muligt kan opfylde 
de mange ønsker brugerne lokalt har til anven-
delse.

Adgang
Adgang sker via en standard landgangsbro i 
stål, beklædt med træ. Landgangsbroen optager 
forskellene i vandstanden. Den er fikseret på 
kajkanten og glider på adgangsområdet foran 
shelteret. Alternativt på en ’hylde’ foran ad-
gangsområdet. 

I tilfælde hvor det er muligt og giver værdi for 
shelteret, etableres en kajakhylde på ponto-
nens ende ud mod havnebassinet. Det vil i disse 
tilfælde være muligt at tilgå shelteres fra havne-
bassinet via kajakhylden.

Adgang til shelterne i Synopal sker via kajakhyl-
der og stiger. Shelterne ligger midt i havnebas-
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VANDSHELTER

sinet og der er derfor nødvendigt at sejle eller 
svømme ud til shelterne.

Levetid og reversibilitet
Den aktuelle sæson for shelters i havnene vur-
deres at vare fra 1. april til 31. oktober. I vinter-
sæsonen vurderes der ikke at være væsentlig 
efterspørgsel efter flydende shelters. 

Thy Cabelpark har åbent fra d. 1. maj til og med 
vinterferien. Der er dog fortsat liv i Synopal 
Havn fra oktober til maj i form af vinterbadere.

I vintersæsonen trækkes shelterne på land for 
vedligeholdelse og vinteropbevaring. Thisted 
Kommunes vej- og park-afdeling står for drift og 
vedligehold af CHI vandshelters.

Når shelterne skal nedlægges og/eller flyttes 
vil påvirkningen lokalt være minimal, idet shel-
teret hives på land som ved vinteropbevaring 
og eventuelt bortskaffes, efter de til enhver tid 
gældende regler. Forankring i Synopal Havn kan 
ligeledes fjernes uden væsentlig lokal påvirk-
ning.

En destination
Et formål med vandshelters i havnene langs 
limfjordskysten er at skabe en synergieffekt, der 
fremmer friluftsliv både på land og i vand.

Vandshelterne knytter sig derfor altid til vigtige 
steder på land som både har en social, aktiv og 
rekreativ karakter. Derudover indeholder de 
vigtige støttefunktioner. Der er som minimum 
et offentligt wc tilknyttet, men ofte også grill, 
bruger-omklædning og andre faciliteter.

Det er muligt at faciliteterne bliver videre ud-
bygget i fremtiden.

Faciliteter og aktiviteter på land, samt vandshel-
terne i havnene, vil samlet blive en ny og attrak-
tiv destination der henvender sig til en bred 

gruppe brugere.

Se beskrivelser af eksisterende og kommen-
de faciliteter i den følgende gennemgan af 
placeringerne for hver enkelt havn.

Vandshelters understøtter CHI’s faciliteter 
De kommende CHI spots vil omfatte et så-
kaldt CHI modul. Modulet er offentligt tilgæn-
geligt og inderholder grundlæggende facilite-
ter, der understøtter vandsport og friluftsliv. 
Modulets indhold varierer fra sted til sted, 
men primære faciliteter som wc, handicap wc, 
bruser og omklædningskabine findes i dem 
alle. Mange af modulerne omfatter også 
udendørs arealer med overdækket ophold og 
grillplads.

På de følgende sider illustreres placeringerne 
af de enkelte shelters. Offentligt tilgængeli-
ge funktioner i lokalområdet er markeret på 
kortet.

Adgang til shelterne vil primært ske fra hav-
nekajen, med undtagelse for shelterne i Syn-
opal. I forbindelse med havnene og CHI spots 
er der varierede muligheder for parkering og 
proviantering.

Overvejelser ved placering af vandshelters 
Placering af vandshelters er valgt med ud-
gangspunkt i eksisterende faciliteter, bruger-
nes behov, kommende Cold Hawaii Inland 
faciliteter og havneudvalg. 

Vigtige overvejelser vedrørende placering er:
• Den enkelte havns indretning og daglige

anvendelse
• Bådpladsernes beliggenhed og belæg-

ningsgrad
• Vind og bølgeforhold i havnen
• Placering i forhold til havnelivet og facilite-

ter
• Shelterne skal understøtte aktiviteter der

allerede finder sted i dag

Materialer
Der er valgt naturlige og robuste materialer 
med en maritim forankring, der er holdbare i 
de barske vejrforhold, som kan opleves langs 
limfjordskysten.

Lokal opbakning
Der er stor opbakning til CHI vandshelters. 
Såvel havneudvalg, foreninger som brugere 
og borgere har vist stor interesse for vands-
helterne og der har været stor interesse for 
placering af disse i lokalområderne. 

Det har under hele projektet været vigtigt, at 
etablering af vandshelters sker i samarbejde 
med de lokale foreninger og med opbakning 
fra lokalområderne. De lokale havneudvalg 
har derfor været inviteret til dialogmøder, 
hvor de har haft mulighed for at diskutere 
projektets formål, shelternes udformning og 
arkitektur samt placeringen af shelterne.

Lokalt i Agger, Doverodde, Vilsund og Amtoft 
har der været inviteret til åbne borgermøder 
omhandlende vandshelters. På 
borgermøderne har interesserede kunne 
komme med input til formål, placering, 
design og funktioner for vandshelterne. Der 
har generelt været en god stemning på 
borgermøderne og borgere såvel som 
foreninger er enige om, at vandshelters kan 
bidrage til og understøtte aktiviteterne i de 
lokale havne. Der er således stor lokal 
opbakning til etablering af CHI vandshelters. 

I Synopal havn har der løbende været møder 
med brugergrupperne omkring CHI projektet. 
Brugerne i Synopal har specifikt efterspurgt 
vandshelters i Synopal Havn, og har et stort 
ønske om at disse bliver en realitet. 
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Hvorfor Amtoft
Amtoft  er den nordligste havn i Thisted Kom-
mune. Ved en placering i  Amtoft havn ligger 
shelteret som et CHI punkt mellem keitesurferne 
i Bygholm, og kabelparken i Synopal Havn. 

Amtoft Havn er midt i en havneudvidelse, hvor de 
eksisterende moler forlænges og havnebassinet 
udvides. Se kort over udvidelsen i bilag 2. 

Amtoft Havn er en aktiv lystbådhavn med mange 
aktiviteter, og en af Danmarks største H-båds 
flåder. Havnen ligger tæt på Feggesund hvor der 
er færgeforbindelse til Mors. 

Med mange børnevenlige faciliteter er Amtoft 
Havn især et attraktivt sted for børnefamilier. Der 
er en nyanlagt legeplads ved havnen, 
campingplads og sommerhusområde.

Amtoft og Arup har historisk haft en stærk tilkny-
tning til Limfjorden, og etablering af et shelter i 
havnen kan sammen med havneudvidelsen være 
med til at styrke denne tilknytning og sikre, at der 
også i fremtiden vil være en stærk tilknytning 
mellem havnen og byen. 

I de første år, mens havneudvidelsen står på, 
vil shelteret ligge ved fiskerikajen, på kanten af 
molen mod syd. Herfra vil brugerne kunne følge 
arbejdet med havneudvidelsen. Ved afslutning af 
havneudvidelsen flyttes shelteret ud for enden af 
en ny bro, hvorfra brugerne vil få en smuk udsigt 
ud over havnen mod vest og mod indsejlingen 
mod øst.

Det eksisternde havnebassin i Amtoft.

Ønsket placering
Amtoft Havn, fiskerikajen og efterfølgende for 
enden af en ny bro.

Ejerlav: Amtoft by, Arup

Ejerforhold: Amtoft Havn og Thisted Kommune 
Samtykkeerklæring fra Amtoft havn i bilag 2.

Lokal opbakning
I forbindelse med planarbejder har Amtoft 
Lystbådelaug været inviteret til dialog om 
projektet, ligesom der har været afholdt et 
åbent borgermøde i Amtoft.  Alle deltagere har 
været positive overfor projektet og støtter op 
om et vandshelter i Amtoft Havn. 
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Hvorfor Thisted
Synopal Havn rummer Thy Cabelpark. Thy Cabel-
park er den oprindelige initiativtager til hele Cold 
Hawaii Inland projektet. Det oprindelige ønske 
var at udvikle kabelparken til stor fordel for hele 
området, samt skabe en bro mellem vandak-
tiviteterne ved vestkysten og vandaktiviteterne i 
Limfjorden. 

Tankerne bag den oprindelige henvendelse lever 
videre i CHI. Dels ønsker man fortsat at udvide 
kabelparken i Synopal Havn, dels ønsker man 
fortsat at samle foreninger, uddannelsesinstitui-
tioner, borgere og turister i et større vandsports-
indsats. Uddrag af CHI dispositionsforslaget med 
Synopal Havn er vedlagt som bilag 3.

Kabelparken er et populært sted og tiltrækker 
aktive udøvere og tilskuere fra et stort område, 
også fra udlandet. Udvidelsen af kabelparken 
vil understøtte og udbygge de mange aktiviteter i 
området. 

Etablering af vandshelters i Synopal Havn vil 
gavne såvel de rekreative aktiviteter og mulighed-
er i området, som være funktionelle i forhold til 
brugen af kabelparken. Shelterne vil på den ene 
side fungere som bølgebrydere og skabe bedre 
forhold for brugere af kabeparken, og på den an-
den side fungere som et ekstra tilbud i området 
med mange anvendelsesmuligheder:

• overnatning
• tilskuerpladser
• dommerplatform ved konkurrencer
• pauseplads for aktive udøvere
• samlingssted/mødested
• osv.

Visualisering - CHI Synopal Havn

Ønsket placering
Synopal Havn, det frie areal i midten, uden for 
sikkerhedsafstanden for kabelbanen.

Ejerlav: Thisted markjorder

Ejerforhold: Thisted Kommune

Lokal opbakning
Der har løbende været møder med brugergrup-
perne i Synopal Havn og der er et stort ønske 
om vandshelters i havnen. 

// SYNOPAL
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Hvorfor Vilsund
Vilsund er interessant, idet de to kommuner og 
de to byer Vest Vilsund (Thy) og Sundby Mors 
(Mors) ønsker at skabe sammenhæng og fælles 
oplevelser med sundet som centrum. 

’Samarbejdsforum Vilsund’ er nedsat og arbej- 
der netop for at styrke udviklingen i de to byer 
på baggrund af de stedbundne søsports- og 
friluftspotentialer på og ved Limfjorden omkring 
Vilsundbroen. 

Med CHI projektet vil vi løfte havnepladsen i 
Vilsund til et attraktivt udflugtsmål der danner 
udgangspunkt for ture på sundet. 

Shelteret vil være med til at understøtte det stigen-
de antal vandsports- og vandrelaterede aktiviteter, 
der i de seneste år har haft omdrejningspunkt 
omkring havneområdet i Vilsund.

CHI spot Vilsund står som det første CHI spot 
færdigt. Der planlægget for en snarlig indvielse af 
spottet. Uddrag af CHI dispositionsforslaget med 
Vilsund er vedlagt som bilag 4.

CHI spot - Vilsund

Ønsket placering
Søsportscenter Vilsund, eksisterende bådplad-
ser.

Ejerlav: Sundby by, Stagstrup 

Ejerforhold: Søsportscenter Vilsund 
Samtykkeerklæring fra Søsportscenter Vilsund 
i bilag 4.

Lokal opbakning
I forbindelse med planarbejder har Vilsund 
Havn og Søsportscenter Vilsund været inviteret 
til dialog om projektet, ligesom der har været 
afholdt et åbent borgermøde i Søsportscen-
terets lokaler.  Alle deltagere har været positive 
overfor projektet og støtter op omkring et 
vandshelter i Vilsund Havn. 
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Hvorfor Doverodde
Doverodde er allerede i dag et yndet ud-
flugtsmål for mange Thyboer og turister på 
grund af det yderst velbevarede og idylliske 
kulturmiljø omkring Købmandsgården, og på 
grund af den enestående natur i området. 
Som tilholdssted for Nordvest Safari, der er 
egnens største operatør for friluftsaktiviteter, 
er Doverodde et knudepunkt for oplevelser 
og rekreation i natur både på land og på 
vandspejlet udfor Købmandsgårdens gamle 
anløbsbro.

Statens Museum for Kunst slår dørene op i 
købmandsgårdens gamle pakhus. Med SMK’s 
første filial udenfor hovedstaden får Thy en 
af landets fineste kulturelle institutioner, 
hvilket lægger grund til nye segmenter, der vil 
frekventere den historiske handelsplads.

Sammenkoblingen mellem kultur, natur og 
friluftsliv i Doverodde byder på et særligt po-
tentiale, som kan bringes i spil i forbindelse 
med formidling og tilgængeliggørelse af Cold 
Hawaii Inland.

Der er allerede i dag et offentligt wc i tilknyt-
ning til havnen. Når CHI udbygges vil der 
være ydderligere støttefunktioner i CHI mo-
dulet. Uddrag af CHI dispositionsforslaget med 
Doverodde Havn er vedlagt som bilag 5.

Den interessante blanding af kulturliv og 
vandsportsaktiviteter gør Doverodde til et 
meget unikt spot langs CHI strækningen.

CHI elementer i Doverodde

Ønsket placering
Doverodde Lystbådhavn, eksisterende bådplad-
ser.

Ejerlav: Dover by, Ydby

Ejerforhold: Thisted Komune

Lokal opbakning
I forbindelse med planarbejder har Sydthy 
Bådlaug været inviteret til dialog om projektet 
ligesom der har været afholdt et åbent 
borgermøde i Købmandsgårdens lokaler.  Alle 
deltagere har været positive overfor projektet 
og støtter op om et vandshelter i Doverodde 
Lystbådhavn. 
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Omklædning
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Hvorfor Agger
Agger Havn spiller en vigtig rolle for de re-
kreative muligheder i lokalområdet. Havnen 
har begrænsede aktiviteter inden for lystbåd-
sejllads på grund af placeringen, men ligger 
centralt i forhold til turister på cykel- og van-
dreruter, ligesom havnen rummer Vestervig 
Roklub og Agger-Krik Fiskeriforening, 
foruden de mange private, der ikke er 
organiseret i foreninger, som anvender 
havnen til udflugtsmål, krabbefiskeri osv.

Agger er et aktivt lokalområde med mange 
ildsjæle, som forstår at stå sammen om akti-
viteter. Området er således kendt for blandt 
andet Heavy Agger, Lady Walk Agger, Agger 
Athlon og Verdensballetten i Agger. 

Samspillet mellem den centrale placering for 
cykel- og vandreruter, eksisterende turist-
faciliteter som campingplads og feriecenter 
og store kulturelle arrangementer og sports 
arrangementer, vurderes i høj grad at blive 
understøttet af etableringen af et flydende 
shelter i Agger Havn. Herudover vil shelteret 
understøtte det daglige liv på havnen, og 
såvel som havnen udgøre et udflugtsmål for 
lokale borgere. 

Billede fra Agger Havn

Ønsket placering
Agger Havn, eksisterende bådpladser.

Ejerlav: Tåbel by, Vestervig

Ejerforhold: Thisted Komune

Lokal opbakning
I forbindelse med planarbejder har Fiskerifor-
eningen og Havnefogden i Agger været inviteret 
til dialog om projektet ligesom der har været 
afholdt et åbent borgermøde i Agger. Alle 
deltagere har været positive overfor projektet 
og støtter op om et vandshelter i Agger Havn.

O.K
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BILAG 1
Uddrag af CHI designmanual



• Modulbygningen  planlægges med et konstruk-
tivt system og et vvs og el anlæg som gør det en-
kelt at forlænge eller forkorte bygningen afhæn-
gigt af behovet på den enkelte lokalitet. 

• Modulbygningen er i udgangspunktet uopvarmet 
og uisoleret med lette vindbrydende lamelvæg-
ge, der sikrer en god ventilation i de bagvedlig-
gende vådrum. 

• Betonvæggene udføres indspændte i liniefunda-
menter funderet i frostfri dybde. Betonvæggene 
stabiliserer bygningen for vindbelastning i tvær-
gående og langsgående retning.

•  
Gulve udføres i rå beton med gulvafløb så rengø-
ring kan udføres ved at spule hele rummet

• Tagdæk udføres i præfabrikerede betondæk som 
samles med vandtæt fuge. Tagdækket bæres af 
betonvægge og stålsøjler. 

• Bygningen tilpasses det enkelte sted og de 
specifikke aktivitetsbehov. Der kan således både 
tilføjes opvarmede og isolerede rum, hvor nød-
vendigt. 

• Skillevægge udføres som stålplade, der er let at 
rengøre og rense for eventuel graffiti  

• Værn på tagdæk udføres som en fortsættelse af 
trælistebeklædningen på facaden. Værnet funge-
rer endvidere som en perforeret vindskærm. 
 

• Indvendigt i toilet og vådrum etableres en for-
satsvæg i beton, som skjuler opføring af vand-
forsyning og toiletcisterne. Toilet og håndvask 
monteres på demonterbart vægfelt aht. ser-
viceadgang. 

• Vandforsyning til tapinstallationer fremføres, 
aht. frostsikkerhed, i isoleret eltracet kanal under 
terrændæk. Spildevand føres bort fra bygning i 
ledning lagt i frostfri dybde. 

• Vand- og elforsyning til bygningen indføres i tek-
nikrum afsat under trappe.  

• Vandalsikre håndvaske og toiletkummer osv. i 
stål eller porcelæn vælges. 

• Tapinstallationer udføres med tryk og tidsbegræn-
set tap for at reducere vandspild.  I teknikrum 
afsættes spulehane for tilkobling af slange. 

• Lysarmaturer vælges robuste mod hærværk, 
med indbygget tændingssensor og med LED 
lyskilde for lav driftsudgift. 

• Toiletmodulerne ventileres ved naturlig ventilati-
on, ved luftspalte i facade og ved tag. 

• Spildevand kan på hovedparten af lokationerne 
føres til det offentlige system i nærheden. Hvor 
dette ikke er muligt, føres spildevandet til tank. 
Spildevandstank udstyres med registrering for 
’fuld tank’ og GSM alarmoverførelse. 

DET SAMLEDE ARKITEKTONISK GREB// Tekniske løsninger

RÆKVÆRK TRÆLAMELLER

LUFTET FACADE AF TRÆLAMELLER

SKILLEVÆG GALVANISERET STÅL

STÅLSØJLER

BETONDÆK
BETONVÆG MED
INSTALLATIONSZONE

BETONPLINT

ISOLERET LEDNINGSGRAV

UDENDØRS
OPHOLD

TAGTERRASSE

Perforeret vindskærm skaber 
læ og modvirker turbulens

Udsigtsterrasse
Toiletter og brusere

Overdækket læ-sted 
med udekøkken/ grill

Solbænk

Udebrusere

Integreret af-
faldssystem

Betonvæg med installation

Betonvæggen er præget 
med stedspecifikt logo

Aptering med træ

Teknisk tværsnit



DET SAMLEDE ARKITEKTONISK GREB// Materialitet

Materialitet og udtryk
Lævæggene består af en bærende betonvæg 
afbrudt og apteret med træ. Kombinationen af 
betonens styrke og råhed og træets lethed og 
varme danner tilsammen et møbel, der mate-
riale- og udtryksmæssigt bærer på fortællingen 
og oplevelsen af kontrasterne i det Thy’ske 
landskabs DNA: Vesterhavet og Limfjorden. 
Flyvesandet og moræne landskabet. De kolde 
og de varme farver. Det tunge og det lette. Det 
vilde og det milde. 

Den traditionelle lokale byggeskik er kende-
tegnet ved en rationel og ’ærlig’ arkitektur, der 
’uden dikkedarer’ er bygget til et bestemt for-
mål. På samme måde er lævæggenes udtryk ra-
tionelt, bestandigt og tidsløst, nemt at drifte og 
vedligeholde og med en egen robust identitet.  

Betonvæggen_ Det tunge
Læmurene fremstår som betonvægge på 20 cm 
i tykkelsen. Højde og længden er varierende. 
Betonvæggene er multifunktionelle og indehol-
der alle installationer som el, vand og varme og 
det er således fra væggen at al belysning, toilet-
ter, brusere osv tilkobles. Installationer holdes 
frostfrie, så toiletter og vand kan benyttes året 
rundt.

Apteringen_ Det lette
Betonvæggene afbrydes og apteres med træ, 
som er et lettere og varmere materiale. La-
mel-facader i træ ventillerer de uopvarmede to-
ilet- og baderum og filtrerer lyset i opholdsrum. 
Apteringen danner opholdsrum og kan fx være 
bænke, lænicher, omklædningsrum etc. Træets 
materialitet er varm og imødekommende og 
inviterer til kontakt med kroppen.

Der efterstræbes at bruge træsorter, der er 
vejrbestandige og vedligeholdelsesfri og som 
patinerer smukt i det hårde klima.

Samlet udtryk
Samlet set udgør betonvæg og træ en robust og 
hårdfør arkitektur, der kan tilpasses de enkelte 
lokationer og de enkelte aktiviteter.

Træ og beton, let og tungt, mildt og vildt under-
støtter og komplimenterer hinanden og under-
støtter samlet set friluftslivet og menneskets 
møde med naturen.
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Lea Jull Bagger Christensen - Thisted Kommune

Fra: Birger Kühn <bk@hmvind.dk>
Sendt: 1. april 2020 20:00
Til: Lea Jull Bagger Christensen - Thisted Kommune
Emne: VS: AL placering af Shelter 
Vedhæftede filer: CCF_000160.pdf

 
Hej Lea  
Sender hermed skitse for placering af Shelter placering nr.1 vil være den placering der vil blive brugt i begyndelsen, 
placering nr.2 er slutplacering, og som det fremgår af anlægs og renoveringsplan for Amtoft Havn vil denne placering 
først være mulig om 5 år. men denne tidsplan er kun en overordnet tidsplan vi regner mere at den bro vil være 
anlagt langt tidligere Men dette er den officielle tidsplan. 
 
PS. Er ovennævnte nok som officiel tilkendegivelse eller skal have det  separat. 
 
Med venlig hilsen 
Birger Kühn 
Kasser. 
 
Amtoft Lystbådelaug 
Niels Juuls Vej 9 Ræhr 
DK‐7730 Hanstholm 
Mob. +45 22 18 33 56 
 
 



BILAG 3
Uddrag af CHI dispositionsforslag 
for Synopal
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Windsurf KajakStand Up
Paddle

Wakeboard

Badning Vinterbadning Fitness Sauna

Stedets potentialer
Området Synopal Havn fremstår i dag som et råt havneområ-
de 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.

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.

Thy Cablepark
Thy Cablepark åbnede i sommeren 2014 og drives udelukkende 
af frivillige kræfter. Foreningens mission er at skabe en Cable-
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 muligheder. Her er muligheden for at Thy kan blive 
forgangsområde for vandsportsaktivitet og tiltrække eliteud-
øvere 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 unikere brugere anlægget. 

Windsurfing
Det er pt planen at Thy Windsurfforening skal flytte ind i Syno-
pal Havn.
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VANDET SØ

Opstalt 1:200

Landskab
Lævæggen optræder på Synopal Havn som støttemure for 
det bagvedliggende område. Det delvis udgravede landskab 
bag de foreslåede bygninger foreslås retableret med over-
skudsjord med materiale fra det renoverede og reducerede 
kajområde, samt omdannet til vild natur. Retableringen 
skaber muligheden for at føre den rekreative rute langs-
ved/ bagom støttemuren dvs. tættere på vandet end i dag. 
Heroppefra vil der være en formidabel udsigt over fjorden og 
det nye liv ved anlægget, som kan nydes af alle, der færdes 
på ruten. 

Bygninger
Den ‘selvgroede’ stemning på den nuværende Synopal 
Havn har et råt og upoleret udtryk, som på mange måder 
passer godt til det liv og de aktiviteter, der foregår her. Den 

eksisterende samling containere fremstår nærmest som en 
lille fiskerby, et selvstændigt samfund. Vi har med projektet 
forsøgt at skabe både sammenhæng med de øvrige spots og 
samtidig holde fast i den eksisterende karakter. Bygningerne 
etableres som mindre volumener, der alle kobler sig på den 
genkendelige lævæg og serviceres af denne.

Langs støttemurene etableres tre bygningskroppe. Den 
første man møder, når man ankommer fra øst (og fra 
p-pladsen) er et CHI modul med omklædning, bruserum 
og toiletter. Dernæst kommer et depot til udstyr, som er 
gravet ind i skråningen. Det sidste rum er et opholdsrum til 
foreninger og øvrige gæster til området. Dette rum etableres 
som et lyst og åbent rum med check in, caféområde og plads 
til fællesaktiviteter og fx undervisning.

Kabelbanen
I Synopal Havn er ønsket et fullsize cable anlæg (en 
’rundstrækning’) til wakeboard. Det er afgørende at der ska-
bes fladt vand, som er vigtigt for sporten. 

For at opnå dette på den enkleste måde, bevares de eksi-
sterende moler og der udgraves ind mod land for at opnå et 
større bassin. Dette muliggør etablering af en fullsize bane 
på 456m med fladt vand. Der arbejdes på om der kan skabes 
plads til en 2.0 bane enten indenfor molearmene eller udenfor. 

Kajkanten omkring launchområdet etableres med træter-
rasser, ramper og flydepontoner langs den eksisterende 
vest-mole, så der opstår et ophold tæt på aktiviteten både 
for udøvere og nysgerrige tilskuere.
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BILAG 4
Uddrag af CHI dispositionsforslag for Vilsund og
samtykkeerklæring fra Søsportscenter Vilsund



Motorbåd Stand Up
Paddle

Kajak

Dykning Sejlads Kitesurfing

Kajakshelter Natur/ Frilufts-
vejledning

Fuglekiggeri Legeplads

Badning

Vinterbadning

Et mekka for vandsport på begge sider af sundet
Vilsund er et cirka 8 kilometer langt, op til 16 meter dybt 
nord-sydgående sund i Limfjorden mellem Thy og Mors. 
Området er interessant, idet de to kommuner og de to 
byer Vest Vilsund (Thy) og Sundby Mors (Mors) ønsker 
at skabe sammenhæng og fælles oplevelser med sun-
det som centrum. 

’Samarbejdsforum Vilsund’ er nedsat og arbejder netop 
for at styrke udviklingen i de to byer på baggrund af de 
stedbundne søsports- og friluftspotentialer på og ved 
Limfjorden omkring Vilsundbroen. 

Søsportsklubben Vilsund 
Samarbejdsforum Vilsund har i 2018 stiftet Søsport-
sklubben Vilsund, som er en flerstrenget frilufts- og 
søsportsforening med en række afdelinger under sig. 
I dag findes afdelinger for kajak og havkajak, SUP og 
vinterbadning. Der arbejdes for stiftelse af afdeling for 
sejlads, dykning samt vandski og jetski.  

Foreningen Søsportsklubben Vilsund arbejder endvi-
dere på at skabe en station under Dansk Sørednings-
selskab, som får til huse i Vilsund Søsportscenter. Der 
bliver tale om en kørende enhed, hvor en bil med trailer 
til RIB-båd og 20 frivillige redningsfolk fra lokalområdet 
kommer til at dække et område fra Feggesund til Agger 
Tange.

Lokal opbakning
Søsport Vilsund ønsker at inddrage lokalområdet i 

vandsportsaktiviteterne og har for eksempel etableret 
et advisory board med lokale ressourcepersoner, som 
har kompetencer inden for erhvervsliv, turisme, politik 
og økonomi. Foreningen gør således en indsats for at 
blive en aktiv medspiller i udviklingen af lokalområde.

Pt er der dialog med og tilsagn fra tre nærtliggende eft-
erskoler, tre folkeskoler, en friskole og Langbjerggaard 
Lejrskole om interesse for oprettelse af vandsportstil-
bud/ vandsportslinjer.

De mange ambitiøse tiltag førte i september 2018 
til at foreningen kan kalde sig vinder af DGI’s DM i 
foreningsudvikling. 

Iscenesættelse af havnens liv
Aktiviteterne på værftet og lossekajen samt muslinge 
industrien i Vest Vilsund skal bibeholdes og vil være 
med til at give stedet autencitet og maritim forankring. 
Ambitionen er altså at få skabt et maritimt og borger-
venligt miljø som tilgodeser nuværende og kommende 
interesser, dvs. et multiområde hvor der er plads til alle.

Vandshelter
Vilsund er med sin centrale placering i Limfjorden og 
det brede udvalg af vandsportsaktiviteter udset som et 
af de steder, der skal være hjemsted for et CHI Kajak-
shelter. - et tilbud der gør det muligt at bevæge sig mel-
lem Limfjordens bredder og gøre ophold og overnatte 
ved flere CHI spots.
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Anlægget
Det eksisterende bådværft er pt ved at blive løftet 
fra kote 1 til kote 1,8 for at være mere fremtidssikret 
i forhold til stormflodshændelser. Terrænet mellem 
det eksisterende bådværft og den nye CHI bygning 
bearbejdes, så der opstår et nyt rekreativt landskab 
med siddekanter, opholdsområder, solterrasser og 
store plantebede, der skaber en intim indramning 
af havnepladsen. Således bliver hele havneområdet 
mere attraktivt, og der opstår naturlige zoner for 
forskellige aktiviteter. Fx adskilles de bløde trafikan-
ter/ det rekreative ophold fra havnens mere ’tunge’ 
aktiviteter som; lastbiler, der henter muslinger, biler, 
der sætter motorbåde i vandet, parkering og skyl-
leområde for bådene. Aktiviteter vedrørende det 
stadig funktionelle bådværft.

Den eksisterende inderhavn bibeholdes.

Bygningen
På nordsiden af matriklen placeres et CHI modul 
med toilet-, omklædnings- og bruserunits samt et 
overdækket opholdsrum med udekøkken og udsigt 
ud over sundet.

Bygningen og anlægget skal tilsammen danne 
ramme om nye og eksisterende aktiviteter i havnen. 
Både de erhvers-
prægede, de rekreative og de vandsportsrelaterede.  

Opstalt nord 1:200

Opstalt syd 1:200
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BILAG 5
Uddrag af CHI dispositionsforslag 
for Doverodde



Stand Up
Paddle

Kajak

Kultur

Motorbåd Kajakshelter

Fuglekiggeri

Stedets potentialer
Doverodde er allerede i dag et yndet udflugtsmål for 
mange Thyboer og turister på grund af det yderst vel-
bevarede og idylliske kulturmiljø omkring Købmands-
gården og på grund af den enestående natur i området. 
Som tilholdssted for Nordvest Safari, der er egnens 
største operatør for friluftsaktiviteter, er Doverodde et 
knudepunkt for oplevelser og rekreation i natur både 
på land og på vandspejlet udfor Købmandsgårdens 
gamle anløbsbro.

Den interessante blanding af kulturliv og vandsports-
aktiviteter gør Doverodde til et meget unikt spot langs 
Cold Hawai Indland strækningen. Sammenkoblingen 
mellem kultur, natur og friluftsliv. Statens Museum for 
Kunst har planer om at slå dørene op i købmandsgår-
dens gamle pakhus. Med SMK’s første filial udenfor 
hovedstaden får Thy en af landets fineste kulturelle in-
stitutioner, hvilket lægger grund til nye segmenter, der 
vil frekventere den historiske handelsplads.

Sammenkoblingen mellem kultur, natur og friluftsliv 
i Doverodde byder på et unikt potentiale, som kan 
bringes i spil i forbindelse med formidling og tilgæn-
geliggørelse af Cold Hawaii Inland. Vi foreslår at den 
gamle kornsilo, som i dag ikke er i brug, indrettes som 
en velkomstportal og udstilling, der både fortæller om 
stedets historie samt om Cold Hawaii Inland. 

SMK og Thisted Kommune har i fællesskab engageret 
Spektrum Arkitekter og Norrøn til at tegne en helheds-
plan, der med et samlet greb løser sameksistensen af 
kultur, natur og friluftsliv ved købmandsgården. I denne 
forbindelse gøres siloen til den nye fælles ankomst for 
både SMK Thy og CHI. Projektet udvikles sideløbende 
med nærværende og beskrives i indgående i et selv-

stændigt projektmateriale. 

Et pejlemærke og en indgangsportal for hele Thy 
Kornsiloen eller ’tårnet’ er en vigtig del af den gamle 
købmandsgård, der blev anlagt i 1850’erne og vidner 
om Limfjordens storhedstid for international handel via 
søvejen. Selve tårnet blev anlagt i 1966. Den 42 meter 
høje kornsilo opbevarede forskellige kornsorter i løs 
vægt, og fra siloen gik der i fordums dage nogle rør til 
det store pakhus, hvor der blev vejet og mål og hældt i 
sække. I dag fremstår siloen som en skulpturel markør i 
landskabet og vidner om landbrugets effektivisering. 

Vi ser et stort potentiale i at lade siloen byde velkom-
men til alle, der vil opleve Thys natur og kulturværdier. 
Med udgangspunkt i Cold Hawaii Inland iscenesættes 
og formidles områdets særlige naturvidenskabelige, 
landskabelige, kulturelle, historiske, geologiske, biologi-
ske og rekreative værdier.  

På den måde øges lokalbefolkningens samt turisters 
kendskab til området. Formidlingen vil ske i tårnets 
trappeforløb og kulminerer på taget, hvorfra der er 
udsigt over både naturlandskabet, der knytter sig til 
fjorden og kulturlandskabet, der har været så vigtigt for 
Doveroddes udvikling og succes som handelsplads.  

Vandsportsaktiviteter i det Sydthyske øhav
Nordvest Safari er en natur-, kultur- og friluftsorgani-
sation, som har hovedsæde på Doverodde Købmands-
gård. Nordvest Safari laver pædagogisk naturvejledning 
og lærende friluftsaktiviteter med naturformidling og 
unikke frilufts- og kulturoplevelser.

Med beliggenheden og Nordvest Safaris mangeartede 
vandaktiviteter på fjorden er Doverodde det perfekte 
udgangspunkt for at komme ud og opleve det Sydthys-
ke Øhav. Derfor er det også udset at et CHI Vandshelter 
skal ligge ved Doverodde.

Foreninger / Organisationer:
• Statens Museum for Kunst : SMK THY
• Nordvest Safari

Sejlads

Natur/ Frilufts-
vejledning



N



Kunst og kajak
Med SMK og CHI på samme matrikel er det nødvendigt 
at overveje hvordan kunsten og vandsporten/ friluftsli-
vet møder hinanden. 

Fra gamle arkivbilleder kan man se, hvordan der tidlige-
re har været en længe til købmandsgården langs vandet. 
Denne længes geometri griber både købmandsgårdens, 
siloens og byens retninger og får på en måde de eksi-
sterende geometrier til at ’falde på plads. Man forstår 
rumlighederne på stedet.

En plint, der kan det hele i ét greb
Vi ønsker at formidle denne fortælling ved at placere en 
plint, på den tidligere længes fundament. Plinten op-
tager niveauspring, danner tilgængelig adgangsrampe, 
fungerer som stormflodssikring til kote 2.10 og fungerer 
som fælles underlag for både kunst og kajak. Et arkitek-
tonisk greb, der faciliterer og forbinder de to funktioner. 

CHI bygningen _ placering
Gårdspladsen er et fint afsluttet byrum med siloen 
tronende i midten. Den bør holdes fri for bygninger, og 
dens sigtelinjer mod horisonten bør respekteres. 

Derfor forslår vi at den fremtidige CHI bygning etable-
res på den nordligste ende af den nye plint i direkte I 
forbindelse med anlægsbassinet, ved matriklens nord-
lige længe og tæt ved adgangsvejen fra Fjordstræde og 
landsbyen Doverodde. 

CHI bygningen _ udtryk
CHI bygningen fremstår som et let og luftigt volumen, 
nærmest et møbel eller en skulptur i tråd med de øvrige 
installationer og skulpturer, der placeres på kunstplin-
ten.

Volumenet etableres i lameller - enten træ eller metal og 
giver således kig til kajakker og øvrigt udstyr, der opma-
gasineres i bygningen. Rummet til kajakker og SUP’s kan 
åbnes op på to sider og er naturligt ventilleret.

Bygningen rummer endvidere en lukket kasse indehol-
dede omklædningsrum med bruser samt et HC wc. Imel-
lem kajakopbevaringen og den lukkede kasse opstår et 
overdækket område, der kan benyttes som socialt mø-
dested og udendørs undervisningsrum for skoleklasser 
og andre deltagere i Nordvest Safaris kajakkurser eller 
andre, der benytter stedets faciliteter. 

Adgang til bådrampen og anlægsbassinet sker også 
imellem de to volumener. 

Skylning af kajakker og småbåde finder sted på bå-
drampen eller i umiddelbart forbindelse hermed, så 
overskudsvand kan ledes direkte i fjorden. Slangevinde, 
tapsteder mm integreres i bygningen.  

Den gule mur 
Langs den smukke, og for området meget karakteri-
stiske, gule mur etableres et opholdssted med bænk, 
hvorfra livet ved vandet og på gårdspladsen kan besku-
es. Bortset fra bænken rører vi ikke væggen, da vi me-
ner, den fremstår smukkest uden knopskydninger eller 
lignende.

Anløbsbassinet
De eksisterende broer og indfatninger bliver renoveret 
og skiftet ud i nødvendigt omfang. Anløbsbroen foreslås 
suppleret med en flydeponton for at gøre det nemmere 
for kajakker at lægge til og starte fra.



N

Plan 1:200





VANDSHELTERS
Supplerende oplysninger
juni 2020



VANDSHELTER

Supplerende oplysninger for ansøgning til 
CHI Vandshelters, Thisted Kommune 

Thisted Kommune har d. 14-05-2020 modta-
get en henvendelse fra Kystdirektoratet ved-
rørende supplerende oplysninger til ansøning 
om tilladelse til etablering af vandshelters på 
søterritoriet. 

Uddrag af henvendelsen er gengivet heref-
ter i kursiv. Overskrifter fra henvendelsen er 
ligeledes videreført. Hvert uddrag er besvaret 
enkeltvist. 

Udformning af vandshelters 
Efterspørgsel fra Kystdirektoratet:
”Som at vi snakkede om i telefonen er det posi-
tivt at størrelsen på shelterne er blevet reduce-
ret i denne ansøgning. Men det ændrer ikke det 
faktum, at Kystdirektoratet ikke har praksis for 
at tillade bænke placeret på shelters. De skal 
holdes så enkelte som muligt. Se venligst Kystdi-
rektoratets Administrationsgrundlag for søterri-
toriet side 141 som jeg har vedhæftet.”

Bænke i vandshelters er et stort ønske fra 
brugerne, hvilket også er kommet til udtryk 
på borgermøderne. Bænkene er ikke en vital 
del af designet, og kan fjernes uden at det 
ændrer på shelternes udformning eller 
udtryk. 

Det er Thisted Kommunes vurdering, at bæn-
kene ikke vil have betydning for shelternes fy-
siske fremtoning eller kompleksitet. Såfremt 
Kystdirektoratet vurderer anderledes, fjernes  
bænkene fra designet. 

Sikkerhed
Efterspørgsel fra Kystdirektoratet:
”Jeg kan se at I har skrevet noget om sikkerhed i 
jeres ansøgningsmateriale. Men jeg vil råde jer til 
at sørge for, at jeres ansøgning følger Søfarts-
styrelsens tekniske forskrifter når det kommer til 
sikkerhed.” 

Thisted Kommune vil indarbejde Søfartssty-
relsens tekniske forskrifter i henhold til sik-
kerhed.

Placering
Efterspørgsel fra Kystdirektoratet:
”Det er positivt at de ansøgte vandshelters er 
tiltænkt som være i mere bynære områder, men 
der er dog et par ting som der er behov for at 
blive uddybet. 
Jeg tænker her på de ansøgte vandshelters i 
Synopal Havn. Placeringen bliver ikke set som 
et bynært område og Kystdirektoratet mener 
ikke, at placeringen af shelters på søterritoriet 
harmonerer med et sted for kabelbaner. I bedes 
derfor venligst give mere tungtvejende grunde 
til, at de skal placeres på det valgte sted.” 

I Synopal Havn planlægges et CHI spot, som 
beskrevet i ansøgningens bilag 3. Byg-ninger 
på land opføres i elementer og materialer 
som beskrevet i designmanualen for Cold 
Hawaii Inland. Vandshelters udføres 
i materialer, som går igen i CHI modulerne 
på land. Der vil således være et tydeligt 
slægtskab mellem bygningerne på land og 
vandshelters i havnebassinet. Den fremtidige 
kabelbane går rundt om vandshelternes 
placering. Det er således vores vurdering, at 
vandshelters vil opleves som en del af det 
samlede CHI spot i Synopal Havn. 

Brugerne i Synopal Havn har udtrykt et me-
get stort ønske om vandshelters. Vi har såle-
des bedt Thy Cabel-park – Cold Hawaii Inland 
samt Cold Hawaii Inland – The Cold Season 
(vinterbaderforeningen) om en udtalelse om 
vandshelters i Synopal. Udtalelserne findes 
under bilag 1 til denne skrivelse. 
Se også foreningens hjemmeside (https://
thycablepark.dk/). Herudover vil vi henvise til 
Lokale og Anlægsfondens hjemmeside 
omhandlende projektet i Synopal Havn og 
interviews offentliggjort på fondens 
facebookprofil 



(https://www.loa-fonden.dk/projekter/2019/
cold-hawaii-inland/).    

Det er vigtigt for os, at vandshelters også får 
en beliggenhed i Synopal Havn. Dels fordi det 
skaber et varieret tilbud med vandshelters i 
forskellige havne med forskellige oplevelses-
muligheder, dels fordi det vil udvide bruger-
gruppen for vandshelters og dels fordi det 
øger synligheden af vandshelters og hvilke 
muligheder disse giver for rekreative 
oplevelser.

Vi ser et stort potentiale for synergier ved 
etablering af vandshelters i Synopal Havn. 
Synopal Havn er et vigtigt samlingssted for 
mange unge mennesker, som bruger store 
dele af deres ferie og fritid i området. Ud-
sigten til potentielt at kunne opleve aktivi-
teterne og området fra et vandshelter, samt 
muligheden for at kunne overnatte på vandet 
i havnen og opleve området vækkes til live i 
morgentimerne og falder til ro om aftenen, 
vækker stor begejstring hos brugerne af Syn-
opal Havn. 

Andet
Efterspørgsel fra Kystdirektoratet:
”Desuden bør I vide at der, i tilfælde af en tilla-
delse, vil blive stillet vilkår om at vandshelterne 
blive lagt ud efter den planlagte nye yderhavn 
er færdiggjort. Dette beror på vurderingen af, 
at vandshelterne på nuværende tidspunkt ville 
ligge for meget i det åbne landskab.”

Vi formoder, at dette vedrører placeringen i 
Amtoft Havn. Den nye ydermole er allerede 
anlagt. Der vil således aldrig blive en situa-
tion, hvor shelteret ligger i forbindelse med 
det åbne landskab. 



BILAG 1
Udtalelse fra Thy Cabelpark – 
Cold Hawaii Inland og Cold Ha-
waii Inland – The Cold Season
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Kære Lea. 
 
Mange tak for, at vi som forening, kan få lov til at komme med vores tilkendegivelse ift. placering af vandshelters i 
Synopalhavn. 
 
Jeg har delt denne besvarelse i to dele, eftersom jeg nu har modtaget noget tekst fra vores vinterbadere i området. 
 
 
Thy Cablepark- Cold Hawaii Inland. 
 
Når vi som forening ( helt isoleret og meget selvisk), skal kigge på fordelene og ulemper ved at få placeret 
vandshelters ved Synopal Havn, så kommer der forskellige perspektiver i spil. 
1. Sikkerhed. 
2. Brug 
3. Eksponering 

 
1: Worst Case: Når vi har wakeboardere/vandskiløbere på banen, så skal vi som klub have mulighed for at blive 
adviseret inden brugerne af vandshelters entrerer faciliteten. Dette skyldes, at vores udøvere kører i et kontinuerligt 
flow rundt om på banen, og her kan der være nybegyndere, som ikke lige kan styre udenom mindre hurtige 
kajak/sup brugere. Så længe vi modtager information omkring ankomst, så kan vi på få sekunder lukke ned for 
systemet, således brugere af Vandshelters sikkert og uden problemer kan tilgå vandshelters. 
Normal Case: Dette vil aldrig blive et problem eller issue, for brugerne vil altid kunne komme i kontakt med 
instruktørerne, som uden problemer på få sekunder kan lukke ned for systemet, og sikre nem og problemfri adgang 
til shelters :-). 
Fordelen med Vandeshelters i Synopal er, at Cableparken narturligt vil være med til at passe på de nye faciliteter, 
således at de altid står klar til de næste der kommer :-)  
 
Ved at placere Vandshelters i SynopalHavn, får man en placering, hvor shelters vil være beskyttet fra tre sider 
(nord,øst og vest), kun vind fra syd, vil betyde, at shelters i høj grad vil blive påvirket. 
 
2. Hvis vi igen skal tænke lidt selvisk, så vil placeringen af disse vandshelters være med til at skabe optimale forhold 
for cableparkens brugere. Dette skyldes, at når man står på vandski og wakeboard, så skubber man til vandet, 
hvilket giver lidt uro i vandet, såfremt der ikke er placeret deciderede bølgebrydere. Vandshelters placeret i midten 
af parken vil fungere som bølgebrydere, og dermed skabe optimale forhold for cableparkens brugere.  
Foruden bølgebryder funktionen vil vi ved konkurrencer kunne anvende disse vandshelters optimale placering i 
midten af bassinet som base for dommere mv. 
For os som Cablepark kommer den største værdi dog ikke ved at vi får en bølgebryder ( det skulle vi nok få anlagt 
ligegyldigt hvad :-) ) Den største værdi bliver skabt ved, at de mange besøgende kunder potentielt selv kan booke sig 
ind for flere dage i parken.  
Forestil jer, at man som familie var på kajaktur på limfjorden, så booker man sig ind i SynopalHavn, næste morgen 
vågner man op ved at vugge blidt på vandet, strækker sig, sætter sig op, og kigger ud over vandet, hvor man kan se 
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de første besøgende begynde at ankomme til dagens aktiviteter. Herefter tager man sin kajak/SUP board, sejler ind 
til kanten, køber en kop varm kaffe og en croissant. Herefter går mor og far ned i byen via " Den Blå Løber" i mens de 
tre unger booker boards og gør klar til at more sig i flere timer.  
Tre timer er gået, mor og far kommer og spiser frokost sammen med ungerne inden de igen tager kajakken/SUP 
boardet og sejler videre til de næste vandshelters. Ved at placere vandshelters i SynopalHavn har man på trods af, at 
det er en "vandfacilitet" skabt synergi med resten af byen og handelslivet, og samtidig skabt minder for livet for de 
unge mennesker. Det eneste problem vi kan se ved vand-shelters i Synopalhavn, er at ungerne ikke vil med videre :-
).  
  
 
3. Ved at placere vand-shelters i Synopalhavn, bliver denne nye form brug af af shelters for eksponeret for et meget 
stort publikum, som har sin daglige gang i cableparken.  
Thy Cablepark, har efterhånden et ret stort antal besøgende, og som kun vil udvikle sig i fremtiden med de nye 
faciliteter på land. Kan vi som cablepark, være med til at sætte fokus på vands-helters og de muligheder de giver, vil 
brugen af dem ligeledes vokse, og dermed kan samspillet mellem cablepark og shelters blive en WIN WIN for alle 
parter.  

 

 

 

Vinterbaderforeningen. 
 
For os som vinterbadere, vil det være fantastisk, at se andre i området i vinterhalvåret. Det kunne være et 
imponerende syn, og ligeledes ganske sjovt selv at kunne booke en facilitet der lå midt i bassinet. 
Det kunne måske endda tænkes, at disse vand-shelters kunne være med til at skabe endnu bedre vandforhold, og 
samt kunne fungere, som elementer vi kunne bruge til forskellige vinterbaderevents. 
 
Disse shelters ville være en rigtig god mulighed for os at kunne prøve nye former for vinterbadning af.  
 
 
 
Med Venlig Hilsen  
Thy Cablepark - Cold Hawaii Inland  
samt Cold Hawaii Inland - The Cold Season ( Vinterbaderne ) 

 
Den ons. 3. jun. 2020 kl. 13.20 skrev Lea Jull Bagger Christensen - Thisted Kommune <ljbc@thisted.dk>: 

Hej Thomas 

  

Tak fordi i vil hjælpe med supplerende materialer til Kystdirektoratet (KD). 

Hermed henvendelsen fra KD, hvor de ønsker mere tungtvejende grunde til placeringen i Synopal. 

Som bilag til vores svar vil vi meget gerne have udtalelser fra de foreninger og klubber, som anvender 
området. Hvorfor er Synopal og vandshelters et perfekt match? 

  

På forhånd tak for hjælpen  
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