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Beliggenhed

Kilde: Danmarks Statistik

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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Thisted Kommune  45.297  45.145  44.908  44.494  44.230  44.078  43.991  43.826  43.716  43.660  43.423  43.160 

Thisted by  12.950  13.005  13.138  13.067  13.079  13.198  13.250  13.363  13.416  13.423  13.536  13.484 

Ejendommen er beliggende på Østerbakken 99, 7700 Thi-
sted, som en del af et handels- og erhvervsområde i den 
nordøstlige del af Thisted.

Ejendommens nærområde og detailhandlen i Thisted
Ejendommens nærområde udgøres hovedsageligt af om-
kringliggende detail- og handelsaktører samt bil- og auto-
huse. Hertil befinder Thisteds beboelseskvarterer sig blot 1,5 
km sydvest for Ejendommen. 

Ejendommens absolutte nærområde har gennem de sene-
ste 2-3 år gennemgået en positiv udvikling, hvor både Ha-
rald Nyborg, Biltema, Wash World og Go'on har etableret sig. 
Med etableringen af Elgiganten og thansen - samt en for-
ventet opførelse af flere nye detaillejemål nær Ejendommen 
- videreudvikles således både Ejendommens nærområde og 
detailhandlen i Thisted, hvor markante detailkæder etable-
rer sig i byen. 

Ejendommens nærområde udgøres således af et travlt han-
dels- og oplandscentrum for Jyllands nordvestkystområde, 
der i høj grad er præget af en allerede etableret handelsakti-
vitet, og som forsyner et større kundegrundlag med tilknyt-
ning til beliggenheden, såvel fra lokalområdet i Thisted som 
fra oplandet uden for byen.

Bebyggelsen på Ejendommen opføres med direkte faca-
deværdi mod Østerbakken samt synlighed fra rundkørslen 
ca. 100 meter øst for Ejendommen. Rundkørslen betjener 
hovedsageligt trafikken på Østerbakken, der udgør den pri-
mære ind- og udfaldsvej for trafikken i Thisteds østlige del. 
Østerbakken agerer - via rundkørslen - bindeled mellem Thi-
sted bymidte og Aalborgvej, der som primær rute 11 i østgå-
ende retning sammenkobler Thisted med Aalborg og mod 
vest med den resterende del af Thisted Kommune.

Nyåbning af Elgiganten og flytning af thansen
Elgiganten har ikke tidligere drevet varehus i Thisted, og 

Ejendommen er således - med den kommende åbning - kæ-
dens første varehus i byen. De for Ejendommen øvrigt nær-
meste Elgiganten-varehuse er beliggende i Holstebro og 
Aalborg hhv. ca. 80 km og 85 km fra Ejendommen.
Læs mere om Elgigantens syn på bl.a. åbning af nye varehuse 
på side 23.

thansen driver i dag deres forretning i Thisted omtrent 1,5 
km sydvest ad Østerbakken. Faciliteterne på den aktuelle 
lokation muliggør hverken udvidelse eller ombygning i til-
strækkelig grad. Med flytningen rykker thansen således ind 
i faciliteter, der - foruden at modsvare kædens nyeste butik-
skoncept - er mere tidssvarende samt giver markant mere 
plads end under de nuværende forhold. thansen kender 
- qua flere års forretningsdriven i Thisted - den nye beliggen-
hed yderst godt og har ligeledes et veletableret kendskab 
til kundegrundlaget i området. thansens vurdering af netop 
den nye beliggenheds kvaliteter understreges i høj grad via 
indgåelsen af den 10½-årige bindingsperiode for kæden.

Thisted
Thisted er hovedby og med sine 13.484 indbyggere pr. 1. 
januar 2021 den største by i Thisted Kommune samt Nord-
vestjylland. Byen er købstad og havneby ved Limfjorden og 
er beliggende nogenlunde midt i kommunen.

Thisted har over en længere årrække oplevet stabile befolk-
ningstal, hvor indbyggertallet siden 2010 er øget  ca. 500. 
Ifølge en befolkningsprognose fra 2021, udarbejdet af COWI 
for Thisted Kommune, forventes indbyggertallet i byens fire 
skoledistrikter at stige fra 17.098 i 2021 til 17.457 i 2036.

Vurdering
Det er Blue Capitals vurdering, at beliggenheden ved en af 
de primære ind- og udfaldsveje, i et handelsområde i udvik-
ling, danner et bæredygtigt grundlag for den kommende 
drift i Ejendommen, samt sikrer en god prognose for alter-
nativ anvendelse, såfremt dette skulle blive aktuelt.

Østerbakken

Aalborgvej (rute 11)

Nuværende thansen
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Ejendommen er beliggende som en del af Aflastningsom-
råde Thisted Øst. 

Udvidelse af aflastningsområdet
Thisted Kommune vedtog - på baggrund af en generelt øget 
efterspørgsel for at etablere flere store udvalgsvarebutikker 
i byen - den 15. september 2021 'Kommuneplantillæg nr. 18 
Udvidelse af Aflastningsområde Thisted Øst'. Den 6. decem-
ber 2022 vedtog kommunes - baseret på yderligere konkrete 
forespørgsler på etablering i området - 'Kommuneplantillæg 
6', idet mængden af butiksareal, der efterspurgtes gik ud 
over den arealramme til butiksformål, der allerede var fast-
lagt for området. 

Formålet med udvidelsen af aflastningsområdet er at styrke 
det samlede butiksområde med et varieret vareudbud samt 
at styrke butiksstrukturen i Thisted Øst. Beslutningen om ud-
videlsen er baseret på en detailhandelsanalyse udarbejdet 
af COWI på vegne af Thisted Kommune. 

Udvidelse af centerområdet giver mulighed for etablering 
af flere store udvalgsvarebutikker og butikker med særligt 
pladskrævende varegrupper og tankstationer, herunder 
tankstationer med brændstofsalg og ladestationer, kontor- 
og serviceerhverv samt publikumsorienteret serviceerhverv 
i form af restauranter, herunder restauranter med drive-ins.

Det er således fra politisk hold klargjort til en fortsat udvidel-
se af Ejendommens nærområde, og formanden for Thisted 
Kommunes erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg, 
Niels Jørgen Pedersen, understregede i forbindelse med of-
fentliggørelsen af Elgigantens etablering i Thisted ligeså, at 
kommunen anser aktiviteten i detailområdet som særdeles 
positiv:

"Jeg er stolt af, at det er lykkedes at tiltrække så mange af de sto-
re varehuse med mange arbejdspladser. Det er en konsekvens 

Aflastningsområde Thisted Øst
af vores erhvervspolitik, hvor vi er servicemindede og med hur-
tig sagsbehandling. Jeg er overbevist om, at varehusåbninger-
ne vil smitte positivt af på handelslivet i Thisted, selv om de nye 
butikker er placeret i udkanten af byen."  (Nordjyske 05.11.2021)

Kædernes syn på beliggenheden
I februar 2022 slog Biltema dørene op til deres 6.600 m2 ny-
opførte varehus i Thisted få hundrede meter fra Ejendom-
men, og forinden da åbnede Harald Nyborg i september 
2020 ligeledes en nyopført butik i aflastningsområdet. 

Jacob Borring Møller, administrerende direktør i Biltema 
Danmark, udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af det 
nye varehus i Thisted, at kæden 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)

Den administrerende direktør i Harald Nyborg, 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)
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Elgiganten-varehuse samt thansen-forretninger i Nordvestjylland

Med opførelsen af Ejendommen etablerer Elgiganten sig for 
første gang i Thisted og udvider således butiksnettet med et 
nyt varehus. Den administrerende direktør i Elgiganten A/S, 
Peder Stedal, afslørede i forbindelse med offentliggørelsen 
af kædens nye varehus i Thisted, at kæden har stor tiltro til 
sine kommende nye varehuse: 

"Allerede tilbage i juli måned, fortalte vi om vores planer for at 
åbne nye varehuse indenfor ganske kort tid i bl.a. Fredericia, 
Ringsted, Kalundborg og Rønne. Nu er vi klar til at løfte sløret 
for yderligere 3 byer. Derfor glæder det mig at fortælle, at både 
Thisted, Haderslev og Nyborg er byer, vi snart bliver en del af 
med helt nye varehuse."

Vi er overbevist om, at der også i fremtiden vil være behov for 
personlig rådgivning. Faktisk tror vi så meget på det, at vi uden 
tøven udvider med nye varehuse. For selvom meget kan klares 

online i dag, kan den personlige dialog, kontakt og rådgivning 
ikke erstattes. Og så kan man heller ikke komme udenom, at det 
stadig er i varehusene, man hurtigst kan få fat i sine produkter. 
Blandt andet derfor tror vi på åbningen af flere varehuse." (Lim-
fjord Update 04.11.2021)

Ifølge Peder Stedal er forudsætningen for elektronikkædens
succes konkurrencedygtige priser og et stort udvalg:

”Forudsætningen for succes er helt klart konkurrence dygtige 
priser og et stort produktudvalg. Et produktudvalg, vi har am-
bitioner om at mangedoble i løbet af de kommende år. Sam-
tidig satser vi benhårdt på også fremadrettet at yde den bedst 
mulige rådgivning og kundeservice - uanset om det er inden for 
gaming, TV eller hårde hvidevarer. Noget vores nye IT-system i 
tæt samspil med vores dygtige rådgivere vil hjælpe med til at 
tilsikre.” (Pressemeddelelse, Elgiganten 08.07.2021)

Etablering af nye Elgiganten-varehuse

Foto: 24. april 2022


