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Ejendommen er beliggende på adressen Trudsøvej 6, 7600 
Struer.

Struer er en købstad i Vestjylland med 10.303 indbyggere pr. 
1. januar 2020. Fra byen er der 15 km til Holstebro, knap 36 
km til Skive, 52 km til Herning og 54 km til Viborg. Struer er 
hovedby i Struer Kommune, der er en del af Region Midt-
jylland. I Struer Kommune var der pr. 1. januar 2020  21.036 
indbyggere.

Ejendommen opføres med direkte facadeværdi mod - og 
særdeles god synlighed fra - Holstebrovej, der (som en del af 
primærrute 11) udgør den trafikale hovedfærdselsåre gen-
nem Struer. Mod nord sammenkobler Holstebrovej Struer 
med bl.a. satellitbyen Bremdal, og mod syd løber rute 11 
til Holstebro. Holstebrovej agerer således bindeled mellem 
Struer og oplandet både nord og syd for byen, ligesom vejen 
også er hjemsted for størstedelen af byens detailaktører. 

jem & fix har gennem en længere årrække drevet byggemar-
ked i Struer. Det nuværende jem & fix byggemarked er belig-
gende på Fælledvej, hvor en ældre bygning deles med bl.a. 
thansen. Med opførelsen af Ejendommen flytter jem & fix 
omtrent 350 meter hen ad Holstebrovej – i sydgående ret-
ning. Lejer har efter flere år som forretningsdrivende i Struer 
et yderst veletableret kendskab til Ejendommens beliggen-
hed samt kundegrundlaget i området, og Lejers vurdering af 
netop beliggenhedens kvaliteter understreges bl.a. via ind-
gåelsen af den 10½-årige bindingsperiode for Lejer.

Med flytningen åbner jem & fix i nye faciliteter med bedre 
tilkørsels- og parkeringsforhold, hvilket i særdeleshed er vig-

tigt for en butikstype, hvor en stor del af kunderne kommer 
med trailer. Ejendommen er endvidere opført efter kædens 
nye butikskoncept med større butik og varegård inkl. drive-
in.

Struer og opland udgør, foruden det nye byggemarked - 
særligt mod nord og øst - en bar plet på landkortet for jem 
& fix. Der er således et større kundegrundlag med en forank-
ring til Ejendommen, både lokalt i Struer, det nærliggende 
opland samt i de mange ferie- og sommerhuse langs Lim-
fjorden. Området langs Limfjorden fungerer som et større 
fritids- og sommerhusområde, og der er alene i Struer Kom-
mune i 2020 registreret flere end 1.500 ferie- og sommer-
huse, som netop udgør en vigtig del af Lejers målgruppe. 
Se de for Struer nærmeste jem & fix byggemarkeder på side 23. 

Den helt store erhvervsaktør og arbejdsgiver i lokalområdet 
er børsnoterede Bang & Olufsen A/S, der har hovedsæde i 
Struer, hvor selskabet beskæftiger omkring 550 medarbej-
dere. Byen rummer derudover den største lystbådehavn i 
Limfjorden og er med Struer Station en central stationsby i 
Vestjylland. Struer danner - via Den Vestjyske Længdebane, 
Thybanen og Langå-Struer-banen - knudepunkt mellem 
Esbjerg, Thisted og Langå. Struer Station udgør derudover 
endestationen for strækningen Vejle-Herning-Struer, der tra-
fikeres af både Arriva og DSB.

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed 
med optimal synlighed mod Holstebrovej - i et område med
stort opland og kundegrundlag - dels fremtidssikrer driften 
for Lejer, samt sikrer en god prognose for alternativ anven-
delse af Ejendommen, såfremt dette skulle blive aktuelt.

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

Struer Kommune  22.483  22.190  22.098  21.846  21.533  21.439  21.474  21.347  21.270  21.143  21.036 

Struer By  10.797  10.572  10.544  10.427  10.261  10.285  10.415  10.375  10.375  10.301  10.303 
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Udvikling langs Holstebrovej
Meget tyder på, at jem & fix ikke bliver den eneste forret-
ningskæde, der bygger en helt ny forretning langs Holste-
brovej i Struer. 

Struer Kommune behandler aktuelt i januar 2021 - efter 
et ønske fra Rema 1000 - et lokalplanforslag, der skal give 
mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik på hjørnet 
mellem Bredgade og Holstebrovej - blot ca. 550 meter fra 
Ejendommen.

Derudover har bl.a. Dagbladet Holstebro-Struer kunne be-
rette om, at JYSK, der - ligesom Rema 1000 - i dag er belig-
gende centralt i Struer, ligeledes potentielt ønsker at etab-
lere sig langs Holstebrovej. 

Foruden at bane vejen for Rema 1000s byggeplaner, åbner 
lokalplanforslaget ligeledes op for muligheden for etable-
ring af udvalgsvarebutikker og liberalt erhverv på den vest-
lige side af Holstebrovej.

Det tyder således på, at 2021 kan blive et udviklingsrigt år 
for Ejendommens absolutte nærområde langs Holstebrovej, 
og formanden for teknik-, miljø- og klimaudvalget i Struer 
Kommune, Marianne Bredal, påpegede i november 2020 li-

geledes, at hun ser frem til et mindre byggeboom i området:

"Det er rart at konstatere, at der er en del interesse fra virksom-
heder, der gerne vil bygge og slå sig ned i området. Det er lidt 
opfyldelsen af en gammel drøm om at forskønne og højne op-
levelsen langs det stykke af Holstebrovej."

Forskønnelse af grønne arealer
Foruden muligheden for etablering af en ny Rema 1000, 
indeholder det aktuelle lokalplanforslag ligeledes et oplæg 
til, hvordan forskønnelsen af de grønne arealer langs Holste-
brovej kan give en markant og anderledes ankomst til Struer. 
Forslaget består konkret af græsbeklædte skråninger, der 
formes som bølger, opbygget i aluminium med indbygget 
belysning.

Tank og vaskehal ved Bredgade
På Bredgade, blot omtrent 50 meter fra Holstebrovej, arbej-
des der på muligheden for opførelse af en ny tankstation 
med bilvask. 

Struer Kommune godkendte den 26. november 2020 - efter 
ønske fra grundejeren af det for nuværende tomme grund-
stykke på Bredgade - et lokalplantillæg, der tillader anven-
delse til netop tankanlæg og vaskehal på grundstykket. 

Struer - områdets udvikling
Opførelse af ny ALDI 
I Struer bymidte, langs Holstebrovej, har ALDI midt i 2020 
fået godkendelse til nedrivning af deres nuværende butiks-
bygning samt efterfølgende opførelse af en ny og større bu-
tik på maksimalt 1.500 m2. 

Struer Kommunes teknik-, miljø- og klimaudvalg har over for 
Dagbladet Holstebro-Struer påpeget, at den store investe-
ring fra ALDIs side er et udtryk for en tro på byen. 

Potentiel udvidelse af primærrute 11/Holstebrovej
I september 2018 kunne den nye motorvej mellem Herning 
og Holstebro officielt erklæres for åben. Motorvejen er en 
væsentlig forbedring af den lokale infrastruktur, og giver 
derfor bl.a. erhvervslivet i Struer hurtigere og nemmere ad-
gang til et stort opland af arbejdskraft og kunder.

Etableringen af motorvejen har dog også givet mere trafik 
på primærrute 11 mellem Struer og Holstebro end forventet. 
Grundet den øgede trafikmængde arbejder Struer Kommu-
ne på, at strækningen udvides til en 2+1 vej. Om udvidelsen 
skriver kommunen i Kommuneplanen 2020 følgende:

"Rute 11 til Holstebro er en vigtig forbindelse i Struer Kommu-
ne. Den er både vigtig for de borgere, som pendler ud og ind 

af kommunen i forbindelse med blandt andet arbejde, samt 
for virksomhederne, som skal transportere sine produkter. Den 
nye motorvej fra Herning til Holstebro har øget betydningen af 
rute 11. Der er derfor behov for, at vejen udvides, så den kan 
håndtere den trafik, som allerede findes i dag på strækningen. 
Derudover er det vigtigt, at vejen også er gearet til i fremtiden at 
håndtere et øget trafikbehov som resultat af byvækst."

Uddannelse og dagtilbud i Struer
Struer rummer foruden et udbredt handelsliv også flere for-
skellige uddannelsessteder. Byen er en uddannelsesby med 
flere folkeskoler, 10. klasse og Struer Statsgymnasium med 
850 elever på de danske ungdomsuddannelser STX, HHX, 
HTX, HF, HG og EUX samt den internationale IB. Til gymnasiet 
tæller oplandet et større område omkring byen, da de nær-
meste øvrige gymnasier er at finde i Lemvig og Holstebro.

Foruden udvalget af uddannelsessteder rummer Struer en 
række dagtilbud, herunder dagpleje, vuggestue og børne-
have. Der pågår i øjeblikket en omfattende om- og nybyg-
ning af samtlige dagtilbud i Struer Kommune, og der er såle-
des tale om et topmoderne servicetilbud til børnefamilierne 
i byen og oplandet omkring. 
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