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Ejendommen er beliggende på adressen Gammel Sellingvej 
1B, 8370 Hadsten, i et aktivt butiksområde sammen med 
Rema 1000, XL-BYG, løbeshop.dk samt jem & fix. Området 
omkring Ejendommen, der - foruden detailaktørerne - ho-
vedsageligt udgøres af større beboelsesområder i form af 
villakvarterer og rækkehuse, er således præget af en veletab-
leret kundestrøm.

Ejendommen er beliggende i den sydlige del af Hadsten 
med direkte facadeværdi mod krydset mellem Skander-
borgvej og Hammelvej. Skanderborgvej udgør - som en del 
af hovedvej 511 - den trafikale hovedfærdselsåre gennem 
Hadsten i syd- og nordgående retning. Der er på Skander-
borgvej - få hundrede meter nord for Ejendommen - i 2019 
målt en årsdøgnstrafik på 7.811 køretøjer, mens der på Ham-
melvej nær krydset ved Ejendommen i 2018 og 2019 er målt 
en årsdøgnstrafik på henholdsvis 4.355 og 3.110 køretøjer. 

Opførelsen af JYSK-lejemålet i Ejendommen sikrer, at JYSK, 
der ikke tidligere har drevet forretning i Hadsten, nu kan 
etablere sig i byen. Kæden har siden 2015 været interesseret 
i at etablere sig i Hadsten - og specifikt nær Ejendommen 
- men trak sig tidligere, fordi Favrskov Kommune dengang 
ikke kunne give tilladelse til opførelse af en tilstrækkelig 
størrelse butik. En ny lokalplan, som blev vedtaget i 2020, 
gav mulighed for opførelsen af JYSK-butikken ved siden af 
thansen. 

Grundet den gode synergi mellem JYSK og thansen er disses 
forretninger en lang række andre steder i landet ligeledes 
samlet nær hinanden. Hadsten og opland udgør, foruden 
Ejendommen (særligt mod øst og vest), en bar plet på land-
kortet for Ejendommens lejere. Der er således et stort kun-
degrundlag med forankring til Ejendommen, både lokalt i 
Hadsten og i det nærliggende opland. Både JYSK og thansen 

har deres nærmeste øvrige beliggenheder i den sydøstlige 
del af Randers, ved Randers Storcenter, ca. 14 km nord for 
Ejendommen.
Se de for Ejendommen nærmeste øvrige beliggenheder på s. 32.

Hadsten er en stationsby i Østjylland mellem Aarhus og Ran-
ders. Byen er med sine 8.325 indbyggere pr. 1. januar 2020 
den største by i Favrskov Kommune, som hører under Re-
gion Midtjylland. 

Både Hadsten og Favrskov Kommune har over en længere 
årrække været præget af en positiv befolkningstilvækst, der 
ifølge en befolkningsprognose, udarbejdet af Favrskov Kom-
mune, ventes at fortsætte fremover. En forventet stigning i  
indbyggertallet for Hadsten på 1.672 personer, svarende til 
20% vækst, frem mod 2040 gør - ifølge prognosen - byen til 
den mest voksende i Favrskov Kommune. 
Læs mere om fremtidig udvikling i Hadsten nær Ejendommen i 
byområdet Ginneruplund på side 22. 

Hadsten er med almen folkeskole, gymnasium, højskole og 
håndværkerskole en uddannelsesby. Centralt i Hadsten lig-
ger byens rutebil- og togstation, hvor der fra sidstnævnte i 
dagtimerne er tre afgange i timen mod såvel Aarhus/Køben-
havn som Randers/Aalborg, idet alle IC-tog samt flere regio-
naltog standser i byen. Ligeledes går der jævnligt både tog 
og busser mod Viborg.

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode placering ved 
den allerede etablerede kundestrøm - nær beboelsesom-
råder med positiv befolkningstilvækst og stor facadeværdi 
mod trafikerede Skanderborgvej - dels fremtidssikrer driften 
for lejerne i Ejendommen, samt sikrer en god prognose for 
alternativ anvendelse 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

Favrskov Kommune  46.529  46.894  47.117  47.156  47.163  47.523  47.655  47.915  48.271  48.374  48.397 

Hadsten  7.798  7.901  7.956  7.968  7.961  8.005  8.028  8.093  8.086  8.134  8.325 
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“ ”
         Vi er altid interesserede i nye vækstområder og det er Hadsten jo.
 - Rune Jungberg Pedersen, kommunikationsdirektør i JYSK A/S, om kædens etablering i Hadsten (11.06.20 Lokalavisen, Favrskov)
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Både Hadsten og Favrskov Kommune ventes ifølge en be-
folkningsprognose, udarbejdet af Favrskov Kommune, at 
være præget af en positiv befolkningstilvækst frem mod 
2040. I Hadsten ventes en vækst på 1.672 personer, og byen 
vil således være den befolkningsmæssigt mest voksende 
i kommunen. Indbyggertallet i hele kommunen vil, ifølge 
prognosen, stige fra 48.394 personer den 1. januar 2020 til 
53.601 personer den 1. januar 2040. Stigningen modsvarer 
en forøgelse på 5.207 personer, svarende til en samlet stig-
ning på 10,8%. Til sammenligning forventer Danmarks Stati-
stik - jf. befolkningsprognosen - en vækst for hele landet på 
6,6% i samme periode. 

Ifølge Favrskov Kommune forventes det, at der frem mod 
2040 opføres i alt 3.550 nye boliger i kommunen. En væsent-
lig del af denne udvikling vil ifølge kommunens prognose 
forekomme i Hadsten - og således også i områder nær Ejen-
dommen. Et område, der særligt vil være præget af stor ud-
vikling, er byområdet Ginneruplund.

Ginneruplund - nyt byområde med flere end 500 boliger
Umiddelbart sydøst for Ejendommen - på den østlige side 
af Skanderborgvej - er byområdet Ginneruplund under ud-
vikling. Området er underlagt en samlet lokalplan, der har til 
formål at sikre udviklingen af et fremsynet, bæredygtigt og 
mangfoldigt nyt byområde med bl.a. flere end 500 boliger. 

Flegebakken
Første etape af boligdelen i Ginneruplund består af 61 bolig-
grunde på Flegebakken. På langt størstedelen af områdets 
grunde er der opført fritliggende parcelhuse i op til to eta-

ger. For nuværende er 52 af de 61 grunde solgt eller reser-
veret. 

Seglager
Områdets anden etape udgøres af delområdet Seglager, der 
udbydes i to dele. Første del indeholder 27 nyudstykkede 
grunde, der blev udbudt den 23. april 2020. Alle grundene er 
solgt, og opførelsen af flere fritliggende parcelhuse i op til to 
etager er igangsat på en lang række af grundene.  Anden del 
af Seglager udgøres af yderligere 28 grunde, der forventes 
udbudt i foråret 2021.

Øvrige områder i Ginneruplund
Foruden Flegebakken og Seglager, der sammen danner den 
ene halvdel af lokalplanens delområde II, består Ginnerup-
lund af yderligere delområder, hvor der samlet i delområde 
II kan opføres ca. 210 parcelhuse og alternative boligformer 
som dobbelthuse, storvilla, minibofællesskab eller tæt-lav 
boliger, mens der i delområde III kan etableres op til 300 bo-
liger samt bebyggelse til offentlige formål, herunder institu-
tioner og faciliteter til stationsformål. 

Foruden de mange boliger i området blev der i 2014 etable-
ret et nyopført jem & fix byggemarked. 
Blue Capital udbød i 2014 jem & fix ejendommen via et K/S-
projekt. 

Ginneruplund udgør endvidere kun første etape af et poten-
tielt, større nyt byområde, der udvikles fra Hadsten mod Hin-
nerup. Der forventes dermed - på sigt - en massiv udvikling i 
Ejendommen nærområde. 

Hadsten - områdets udvikling
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