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Ejendommen er beliggende på Østerbakken 115, 7700 Thi-
sted. 

Thisted er hovedby og med 13.536 indbyggere pr. 1. januar 
2020 den største by i Thisted Kommune og Nordvestjylland. 
Byen er købstad og havneby ved Limfjorden og er beliggen-
de nogenlunde midt i kommunen.

Thisted har over en længere årrække oplevet en stabil be-
folkningstilvækst. Der er siden 2010 kommet 5% flere ind-
byggere i byen og ifølge en befolkningsprognose fra 2019, 
udarbejdet COWI for Thisted Kommune, forventes indbyg-
gertallet i byens fire skoledistrikter at stige fra 15.009 i 2019 
til 15.682 primo 2034.

På kommunalt plan har befolkningstallet den seneste år-
række primært været præget af flytteunderskud. Der er på 
baggrund af ovenstående befolkningsprognose dog en 
forventning om en betydelig stagnation, hvor det ventes, at 
indbyggertallet i kommunen over de næste 10 år falder med 
blot 700 borgere. 

Ejendommen er under opførelse på en hjørnegrund mel-
lem Østerbakken og Leopardvej - ved en rundkørsel i den 
østlige del af Thisted og er beliggende med direkte facade-
værdi mod - og særdeles god synlighed fra - rundkørslen. 
Rundkørslen betjener hovedsageligt trafikken på Østerbak-
ken, der udgør den primære ind- og udfaldsvej for trafikken 
i byens østlige del. Østerbakken agerer - via rundkørslen og 
Leopardvej - bindeled mellem Thisted bymidte og Aalborg-
vej, der som primær Rute 11 sammenkobler Thisted med 
Aalborg mod øst og den resterende del af kommunen mod 
vest og sydvest.

Harald Nyborg har ikke tidligere drevet butik i Thisted og 
Ejendommen er således med åbningen i 2020 kædens første 
butik i byen. Søsterbyggemarkedskæden jem & fix A/S har 
dog drevet byggemarked i Thisted i en længere årrække og 
er i dag beliggende ca. 1 km sydvest for Ejendommen. 

Den administrerende direktør i Harald Nyborg A/S, Arne Ger-
lyng-Hansen, udtalte i oktober 2018 - i forbindelse med of-
fentliggørelsen af planerne om etablering af Harald Nyborg 
butikken i Thisted - følgende: 

"Vi har kigget på vores butikker på Danmarkskortet og set, at et 
af de steder, hvor der stadig er et "hul", er i Thisted. Vi har erfa-
ring for, at de to butikker (jem & fix og Harald Nyborg) sagtens 
kan eksistere tæt på hinanden. Vi oplever også, at de to butik-
ker tiltrækker endnu flere kunder. Vi har erfaret, at der også er 
økonomi i at placere sig i områder med knap så mange indbyg-
gere." (Nordjyske 02.10.2018)

Ejendommens absolutte nærområde præges hovedsage-
ligt af en stor del af byens erhverv, der befinder sig i den 
nordøstlige del af Thisted. Foruden det omkringliggende er-
hvervsområde, der hovedsageligt rummer en række detail- 
og handelsaktører samt bil- og autohuse, befinder byens 
beboelseskvarterer sig blot 1,5 km sydvest for Ejendommen. 
Ydermere etableres der en nyopført BILTEMA med forventet 
åbning i foråret 2021 blot 150 meter fra Ejendommen. 

Thisted Kommune udgør, foruden aktørerne i selve Thisted 
by, en bar plet på landkortet for butikker som Harald Ny-
borg. Der er således et stort kundegrundlag med forankring 
til Ejendommen, både lokalt i Thisted, det nærliggende op-
land samt i de mange sommerhuse langs både Limfjorden 
og den jyske vestkyst. Store dele af kommunen fungerer 
som et større fritids- og sommerhusområde, og der er alene 
i Thisted Kommune i 2020 registreret flere end 4.100 som-
mer- og fritidshuse, som netop udgør en væsentlig del Le-
jers målgruppe.

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed 
med optimal synlighed - i et område med stort opland og 
kundegrundlag - dels danner et yderst bæredygtigt funda-
ment for den kommende drift i Ejendommen, samt sikrer en 
god prognose for alternativ anvendelse, såfremt dette skulle 
blive aktuelt.

Beliggenhed
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        Vi har kigget på vores butikker på Danmarkskortet og set, at et af de 
steder, hvor der stadig er et "hul", er i Thisted. “

”

Aalborgvej (rute 11)

- Adm. direktør i Harald Nyborg A/S, Arne Gerlyng-Hansen (Nordjyske 02.10.2018)

Kilde: Danmarks Statistik

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og årstal:

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Thisted by  12.950  13.005  13.138  13.067  13.079  13.198  13.250  13.363  13.416  13.423  13.536 

Thisted Kommune  45.297  45.145  44.908  44.494  44.230  44.078  43.991  43.826  43.716  43.660  43.423 

Østerbakken

Leopardvej
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Etablering af BILTEMA og udvidelse af det eksisterende 
centerområde i Thisted Øst
Thisted Kommune har den 26. maj 2020 godkendt både en 
ny lokalplan samt et forslag til et kommuneplantillæg om-
handlende centerområdet i den østlige del af byen, hvori 
blandt andet Ejendommen er beliggende. 

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet på 
baggrund af en generelt øget efterspørgsel for at etablere 
flere store udvalgsvarebutikker i byen samt for at sikre ram-
merne for åbningen et nyt BILTEMA-varehus ved Uglevej 
blot 150 meter øst for Ejendommen. 

Det nye varehus forventes at stå klart til åbning i foråret 2021 
og bliver med sine 7.500 m2 et af landets største BIlTEMA-
varehuse. Etableringen af BILTEMA må forventes at bidrage 
med særdeles stor aktivitet for området samt tiltrækning af 
kunder til også Harald Nyborg. 
Beliggenheden for det nye BILTEMA-varehus er angivet på bil-
ledet ovenfor. 

Jacob Borring Møller, landschef i BILTEMA Danmark, udtalte 
i forbindelse med offentliggørelsen af det nye varehus i Thi-

Områdets udvikling
sted, at kæden - ligesom Harald Nyborg - havde haft kig på 
Thisted over en længere periode: 

"Vi har længe haft kig på Thisted som en mulig placering for et 
varehus. Thisted er rigtigt ”Biltema-land”, hvor folk sætter pris 
på en god kvalitet til en lav pris. Vi kan med vores nye placering 
betjene et rigtigt stort opland, og vi ved, at vores kunder gerne 
kører langt for at handle i vores varehuse. Vi har faktisk pænt 
mange kunder i vores varehus i Aalborg, der kommer fra Thi-
sted og omegn." (Limfjorden Update 05.11.2019)

Foruden BILTEMA etableres der et Wash World vaskeanlæg 
samt et Go'on tankanlæg på nabomatriklen ved Ejendom-
men, mens IT-virksomheden netIP - på den modsatte side af 
Leopardvej - aktuelt udvider deres eksisterende kontorfacili-
teter med yderligere 2.000 m2. 
Beliggenhederne for Wash World og Go'on er angivet på bille-
det ovenfor. 

Udvidelse af Rute 26-34 fra Hanstholm til Herning
Strækningen fra Hanstholm via Thisted, Mors og Skive til 
Herning er en af Vest- og Nordjyllands vigtige vejstræknin-
ger. En fælles, koordineret indsats fra Thisted, Morsø, Skive 

og Herning Kommune arbejder på at virkeliggøre et man-
geårigt ønske om at styrke infrastrukturen til gavn for både 
befolkningen i Region Nordjylland og Region Midtjylland 
samt ikke mindst det lokale erhvervsliv. Målet er en opgra-
dering af hele Rute 26-34 med en 2+1 forbindelse på dele 
af strækningen.

VLAK-regeringen fremlagde i marts 2019 - få måneder før 
folketingsvalget i juni 2019 - en overordnet plan for statens 
investeringer i infrastruktur. En plan, der blandt andet om-
fattede udbygning af Rute 34 for i alt DKK 600 mio. Social-
demokratiet fremlagde i et valgoplæg deres forslag til nye 
infrastrukturprojekter, hvor også en udbygning af Rute 26 
var medtaget. Ingen af planerne nåede frem til politiske for-
handlinger før Folketingsvalget i juni 2019. 

Folketinget ventes for nuværende inden længe at planlæg-
ge statens investeringer i infrastruktur frem mod 2030.

Byudvikling af Thisted bymidte
Thisted Kommune har i samarbejde med Realdania søsat 
et udviklingsprojekt i Thisted bymidte, der - via en fysisk 
åbning af en passage mellem byen og Limfjorden - har til 

formål at styrke by- og handelslivet i Thisted. Projektet belø-
ber sig til DKK 21 mio. og vil med etableringen af passagen 
binde byens gågadesystem sammen med byens torve. Ar-
kitektkonkurrencen for projektet er afsluttet i maj 2020 og 
projektets fysiske rammer forventes at være gennemført i 
slutningen af 2021.

Foruden ovenstående afsatte Thisted Kommune i november 
2018 DKK 100 mio. til den samlede udbygning af Thy Hallen 
samt udbygning med Center for Sundhed.  Projektets første 
etape, der omfatter en ny multihal, en udvidelse og opgra-
dering af centerhallen samt en ny hal, er nu igangsat.

Sidst på året forventes en ny daginstitution ved Roligheds-
skolen, der udgør én af fire folkeskoler i Thisted, at stå klar. 
Opførelsen af institutionen beløber sig til DKK 26 mio. og er 
varetaget af lokale entreprenører. 
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