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Beliggenhed

Ejendommen er nyopført til Lejers overtagelse pr. 1. juni 
2016 og er beliggende Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirts-
hals.

Ejendommen er således placeret på rådhustorvet midt i 
Hirtshals by på et grundstykke, hvor  en stor del af det gamle 
rådhus er blevet revet ned.

På baggrund af den helt særlige beliggenhed og hensynet til 
den bymæssige- og historiske karakter, har strenge krav for 
udformning og udtryk af facaden skulle opfyldes. 

Beliggenheden er på mange måder det naturlige omdrej-
ningspunkt for mange aktiviteter i byen, og nabobygningen, 
der nu hedder "Det Gamle Rådhus", rummer blandt andet 
Borgerservice, Lokalhistorisk Arkiv, Bibliotek og Nærpoliti. 

Endvidere har NETTO-butikken optimal synlighed fra rund-
kørslen på Jyllandsgade. Jyllandsgade er byens nordlige ind-
faldsvej og er en fortsættelse af Motorvej E39 og Aalborgvej. 
Trafikken til Hirtshals er stigende og blev i 2013 målt til ca. 
8.700 i gennemsnit pr. dag.

Butikkens facadeværdi og eksponering er derfor særdeles 
god, og vurderes som den bedste i byen. 

Hirtshals hører under Hjørring Kommune og er kommunens 
næststørste by. Byen er især kendt for sine havne - Fiskeri-
havnen og Færgehavnen. Hirtshals Havn er en af Danmarks 
største fiskerihavne og er en international virksomhed af en 
størrelse, der har betydning for det danske samfund som 
helhed. 

Samlet udgør havnene det væsentligste knudepunkt for 
trafikken mellem Norge, Nordatlanten og Danmark for både 
gods og passagerer.

Afstanden til Hjørring og Frederikshavn udgør hhv. ca. 20 og 
47 km, hvorfor det må forventes, at langt de fleste kunder 
foretager deres dagligvareindkøb lokalt, selvom man arbej-
der udenbys.

Udover at ejendommen ligger optimalt placeret i forhold til 
de lokale indbyggere, må der forventes en væsentlig mer-
omsætning i butikken til særligt norske turister og besøgen-
de, der ankommer til byen. 

Som by består Hirtshals af mindre enfamiliehuse i midtbyen 
samt nyere rækkehuse, boligblokke og parcelhusområder. 
Mulighederne for yderligere arealudlæg er begrænsede 
grundet en række beskyttelsesinteresser omkring byen, 
hvorfor beliggenheden af ejendommen - også i denne sam-
menhæng - vurderes fremtidssikret. 

NETTO har drevet butik i Hirtshals siden slutningen af 
1990'erne i en ejendom uden mulighed for udvidelse eller 
anden optimering - beliggende ca. 100 m fra den nye butik. 
NETTO har dermed et indgående kendskab til potentialet i 
Hirtshals i forhold til drift af dagligvarebutik. 

Med flytningen til den nye 1.215 m² butik med moderne ind-
retning og udstyr, er butikkens drift fremtidssikret i forhold 
til størrelse og placering.

Kilde: Danmarks Statistik

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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hirtshals 6.268 6.194 6.140 6.028 5.959 5.879 5.910

Hjørring Kommune 66.803 66.473 66.178 65.767 65.405 65.295 65.411


