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K/S Hørsholm, Usserød Kongevej

Beliggenhed

Ejendommen er beliggende på Usserød Kongevej med post-
adresse Ahornvej 1A og 1E i Hørsholm Kommune, som er en 
del af region hovedstaden.

Hørsholm by ligger tæt på hovedstaden med blot 30 km til 
centrum af København, og der er nem og hurtig adgang via 
Helsingørmotorvejen. Samtidig er byen nær både kyst og 
skov og er således et populært bosætningsområde, hvor 
indbyggernes købekraft er særdeles høj.

Ejendommen har markant synlighed og facadeværdi ud 
mod Usserød Kongevej, der repræsenterer en essentiel del 
af Hørsholms infrastruktur og er meget trafikeret. Langs Us-
serød Kongevej er også shoppingcentrene Kongevejscen-
tret og Hørsholm Midtpunkt placeret. Læs mere om Usserød 
Kongevej side 22-23.

Ejendommen betjener et nærområde med meget store be-
boelsesområder i form af både villakvarterer og etagebe-
byggelse, hvilket giver butikkerne et stort kundegrundlag. 
Familieindkomsten i Hørsholm Kommune var i 2016 70% 
over landsgennemsnittet, hvilket betyder, at kundegrundla-
get i nærmiljøet er særdeles købestærkt.

Umiddelbart nord for ejendommen, ved Usserød Kongevej, 
ligger den gamle hospitalsgrund, hvor der har været ho-

spital siden 1759, indtil det blev revet ned i 2017 for at give 
plads til ny byudvikling. Udviklingsprojektet går under nav-
net "PH Park", og området giver plads til at opføre omkring 
250 boliger.

Byområdet i Hørsholm Kommune er stort set udbygget, og 
fremtidig byudvikling vil således primært ske i form af for-
tætning samt omdannelse. Området langs Usserød Konge-
vej fra Rungstedvej til Ejendommen er udpeget til fortæt-
ningsområde.

Hørsholm by strækker sig over både Hørsholm -, Fredens-
borg - og Rudersdal Kommune. Ejendommen ligger i Hørs-
holm Kommune, som er en del af samarbejdet ”Greater Co-
penhagen”, der er et samarbejde på tværs af kommuner om-
kring København og Skåne, som tilsammen repræsenterer 
en befolkning på 4 mio. og har til formål at fremme området 
som et erhvervsområde af international betydning.

Det er Blue Capitals vurdering, at den særdeles gode belig-
genhed med optimal synlighed ud mod den trafikerede Us-
serød Kongevej, i et nærmiljø med store beboelsesområder 
og en positiv befolkningsudvikling, dels fremtidssikrer drif-
ten for de nuværende butikker i ejendommen, men ligele-
des sikrer en god prognose for alternativ anvendelse af ejen-
dommen, såfremt dette skulle blive aktuelt.

Kongevejscentret

Hørsholm Midtpunkt

PH Park
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Kilde: Danmarks Statistik

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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hørsholm by 45.816 45.873 45.856 46.104 46.229 46.717 47.000 47.294 47.489

Hørsholm Kommune 24.378 24.415 24.365 24.543 24.709 24.856 24.965 24.977 25.028

Fredensborg Kommune 39.226 39.341 39.565 39.462 39.585 39.772 40.112 40.504 40.779

Rudersdal Kommune 54.444 54.765 54.630 54.827 55.034 55.441 55.739 56.133 55.989


