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Beliggenhed

Ejendommen er beliggende på Venusvej 12D, 7000 Frede-
ricia.

Rema 1000 butikken er nyopført med en ualmindelig god 
beliggenhed centralt i handelsområdet langs Vejlevej i Fre-
dericia Vest.

Rema 1000 butikken udgør første etape af Fredericias nye 
Vestcenter, hvor der er planlagt opførelse af i alt fem butik-
ker. Projektet har samme placering som det tidligere Vest-
center, hvorfra der har været drevet butikscenter siden 1971. 
Anden etape af projektet består af en Harald Nyborg, der 
forventes at stå færdig i maj 2016. 

Rema 1000 har - udover de kommende butikker i det nye 
Vestcenter - facade ud mod Føtex (der netop er blevet re-
noveret for et to-cifret millionbeløb) samt et mindre butiks-
center med en Ønskebørn, Legekæden, Danske Bank og et 
apotek. Parkeringsarealerne er udlagt til fællesparkering for 
alle områdets butikker. Rema 1000 butikken får derfor del i 
et stort kundegrundlag, ligesom området allerede er indar-
bejdet i forbrugernes bevidsthed.

(Læs mere om "Det nye Vestcenter" side 20-21)

Det nye Vestcenter er beliggende mellem Vejlevej og Ve-
nusvej. Vejlevej er hovedindfaldsvejen til den centrale del af 
Fredericia, og Fredericia Kommune har i 2014 opgjort års-
døgntrafikken til 11.141 køretøjer tæt på det nye Vestcenter. 
Årsdøgntrafikken på Venusvej blev i 2010 opgjort til 4.592 
køretøjer. De mange pendlere, som kører til og fra Fredericia, 
kommer dermed dagligt forbi ejendommen.

Herudover tiltrækker det store handelsområde langs Vejle-
vej kunder fra et meget stort opland, og handelsområdet 
stod i 2013 for ca. 31% af den samlede omsætning i Frederi-
cia Kommune jf. detailhandelsanalysen 2014.

Indflydelsen fra handelsområdet forventes at stige i forbin-
delse med udviklingen af det nye Vestcenter, ligesom Bilte-
ma åbner et 4.000 m2 stort butikscenter i efteråret 2016. Der-
udover forventes fortsat udvikling i Fredericia Megacenter, 
hvor IDEmøbler i 2013 åbnede en butik på 3.500 m2 i første 
etape.

(Læs mere om "Handelsområdet i Fredericia Vest" side 22-23)

Rema 1000 butikken har ligeledes del i kundegrundlaget fra 
bydelens store boligkvarterer, der er placeret omkring Vej-
levej. 
Indbyggertallet i Fredericia Vest blev i 2012 opgjort til 
10.936.

Kundegrundlaget i bydelen forventes endvidere at stige i 
forbindelse med udviklingen af nye boligområder, der ho-
vedsageligt finder sted i den forholdsvist nye bydel Ullerup 
by, som er placeret nordvest for Rema 1000 butikken. Her er 
der senest udbudt 94 boligenheder, hvoraf 67 er solgt. Her-
udover er der gjort klar til salg og opførelse af 47 parcelen-
heder samt 13 række- og dobbelthuse, hvoraf 19 enheder er 
solgt/reserveret.

Grundlaget for at drive en dagligvarebutik er således yderst 
bæredygtigt, ligesom fremtidsprognosen for ejendommens 
beliggenhed kan karakteriseres som god.

K/S  Jysk Detail, Rema1000 Fredericia K/S Jysk Detail, Rema1000 Fredericia

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fredericia by 39.513 39.716 39.797 39.914 39.922 40.046

Fredericia Kommune 49.849 50.104 50.193 50.374 50.324 50.429

Kilde: Danmarks Statistik

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

Vi anser udlejningsmulighederne som gode til dagligvarebutik, da ejendommen har 
en særdeles attraktiv beliggenhed. Ejendommen er beliggende i et aflastningscenter 
med flere dagligvareforretninger, udvalgsvarer m.v.
Kilde: Vurderingsrapport udarbejdet af Uafhængig Mægler
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