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K/S Frederikshavn, GrundtvigsvejK/S Frederikshavn, GrundtvigsvejK/S Roskilde Retail Park IIK/S Frederikshavn, Grundtvigsvej K/S Frederikshavn, Grundtvigsvej

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

Frederikshavn Kommune  62.007  61.576  61.158  60.775  60.458  60.377  60.246  60.356  60.140  59.987  59.654 

Strandby-Elling  3.931  3.893  3.904  3.913  3.835  3.834  3.799  3.780  3.778  3.795  3.740 

Kilde: Danmarks Statistik

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

Beliggenhed
Ejendommen er beliggende i Strandby-Elling på adressen 
Grundtvigsvej 86, 9900 Frederikshavn. Strandby-Elling ud-
gøres af de to byer Strandby og Elling, der med sine 3.740 
indbyggere pr. 1. januar 2020 agerer oplandsby i Frederiks-
havn Kommune. Fra Strandby-Elling er der 4 km til Frederiks-
havn samt knap 33 km til både Skagen og Hjørring.

Ejendommen er beliggende på en hjørnegrund mellem Ska-
gensvej og Grundtvigsvej - ved en rundkørsel i den nordlige 
del af Elling og er beliggende med direkte facadeværdi mod 
- og særdeles god synlighed fra - rundkørslen. Rundkørslen 
betjener hovedsageligt trafikken på Skagensvej, der udgør 
Hovedvej 40 mellem Frederikshavn og Skagen, samt Strand-
byvej, der sammenkobler Strandby og Elling. 

Der er i 2019 på Skagensvej - på strækningen syd og nord 
for Ejendommen - målt en årsdøgnstrafik på hhv. 12.483 
og 6.200 mortorkøretøjer. Vejen er den naturlige ind- og 
udfaldsvej for trafikken nord for Frederikshavn og agerer 
primær trafikal forbindelse til Skagen og de mange sommer-
huse nær Ejendommen. Området langs den nordjyske øst-
kyst fungerer som et større fritids- og sommerhusområde, 
og der er alene i Frederikshavn Kommune i 2020 registreret 
flere end 5.300 sommer- og fritidshuse, som netop udgør et 
solidt kundegrundlag for Ejendommen.  

Strandby-Elling og det omkringliggende opland har frem 
til etableringen af Ejendommen i 2013 været underforsy-
net med hensyn til dagligvarehandel. Netop denne under-
forsyning blev i 2012 påpeget af Frederikshavn Kommune 
i forbindelse med udarbejdelsen af den for Ejendommen 
gældende lokalplan: 

”Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at udvide Ellings 
område for dagligvarer og alm. udvalgsvarer for at kunne 

etablere en dagligvarebutik i området. Det vurderes, at Elling er 
underforsynet med hensyn til dagligvareforsyning, og med den 
valgte placering i udkanten af Elling vil butikken også kunne 
forsyne beboerne i Strandby..."

Siden Ejendommens etablering er områdets dagligvarefor-
syning ikke videreudviklet og ingen nye butikker er åbnet i 
hverken Strandby eller Elling. Foruden Ejendommen udgø-
res den eneste alternative dagligvarebutik - i nærområdet 
nord for Frederikshavn - af en ældre Dagli’Brugsen i Strand-
by ca. 2 km øst for Ejendommen. Ejendommen betjener så-
ledes et større opland, der i dag fortsat kun i mindre grad er 
forsynet med lokal dagligvarehandel.

Ejendommens beliggenhed henvender sig således til et stort 
kundegrundlag lokalt i Strandby-Elling, det nærliggende op-
land og til områdets turister samt forbipasserende pendlere.
Lejer har efter flere års forretningsdriven i Ejendommen et 
yderst veletableret kendskab til beliggenheden samt kun-
degrundlaget i området, og Lejers vurdering af netop belig-
genhedens kvaliteter understreges i høj grad via indgåelsen 
af den nye 15-årige bindingsperiode for Lejer. 

Ejendommen er beliggende i et mindre erhvervsområde 
med fælles tilkørselsforhold. Området indeholder - foruden 
Ejendommen - et OK-tankanlæg med Plus-butik, OK-vaske-
hal, pizzeria samt Autopartner-værksted.

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed 
ved rundkørslen - med stor eksponering mod en betydelig 
mængde trafik - og med et opland, der kun i mindre grad 
er forsynet med dagligvarehandel, danner et bæredygtigt 
grundlag for at drive dagligvarebutik, samt ligeledes sikrer 
en god prognose for alternativ anvendelse af Ejendommen, 
såfremt dette skulle blive aktuelt.
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