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Ejendommen er beliggende på adressen Holmevej 10, 9640 
Farsø.

Ejendommen er etableret med stor synlighed ved rundkørs-
len i den nordlige del af Farsø mellem Holmevej, Nørregade 
og Højgårdsvej. Ved rundkørslen er ligeledes Aldi beliggen-
de samt en OK-tankstation.

Holmevej - der er ind- og udfaldsvej nordøst i Farsø - forbin-
der mod øst byen med Aars. Nørregade fungerer som den 
primære hovedgade gennem Farsø og er en del af primær-
rute 187, der mod nordøst fører til Aalborg og mod sydvest 
til Hvalpsund. Højgårdsvej er – ligesom Holmevej – ind- og 
udfaldsvej i den nordlige del af Farsø og forbinder byen med 
oplandet mod nordvest.

Ejendommens gode beliggenhed understøttes af, at Netto  
siden 2018 målrettet har arbejdet efter en placering på net-
op den nu opnåede beliggenhed ved rundkørslen. Vesthim-
merlands Kommune ønskede dog - i forbindelse med mod-
tagelsen af ansøgningen - at dagligvarehandel skulle samles 
ved byens Rådhuscenter centralt i byen. Netto var dog kun 
interesseret i placeringen i byens nordlige del ved rundkørs-
len, hvilket efter et længere forløb nu er blevet en realitet. 
Udover opførelsen af Netto-butikken, er Aldi ud til samme 
rundkørsel ved at opføre en ny butik ved siden af deres eksi-
sterende, hvorefter deres eksisterende bygning til sidst rives 
ned. Læs mere side 20.

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

Vesthimmerlands Kommune 38.106 37.864 37.534  37.586  37.479  37.399  37.296  37.285  37.277  37.121  36.727 

Farsø By 3.321   3.253 3.271 3.345 3.299 3.352 3.409 3.410 3.375 3.376 3.366

Udover aktiviteterne i Ejendommens nærområde er byens 
handelsliv primært centreret omkring Farsø Rådhuscen-
ter, der bl.a. huser Rema 1000, Coop365, Sportigan, Matas 
og Din Tøjmand. Ydermere findes der ligeledes en XL-byg i 
byen. Farsø rummer således med opførelsen af Netto-butik-
ken fire dagligvarebutikker.

Overordnet tiltrækker og betjener dagligvarebutikkerne i 
Farsø ikke kun lokalbefolkningen i byen, men også et større 
opland - særligt mod syd, vest og nord – idet disse områder 
blot er serviceret af enkeltstående Dagli’Brugsen-butikker 
(se oversigtskort side 25).

Farsø er beliggende 12 km nordøst for Hvalpsund, 12 km 
vest for Aars, 27 km syd for Løgstør og 39 km nordvest for 
Hobro. Farsø er en del af Vesthimmerlands Kommune og lig-
ger i Region Nordjylland. I Vesthimmerlands Kommune bo-
ede der pr. 1. januar 2020 36.727 indbyggere.

Farsø udgøres hovedsageligt af byens beboelsesområder, 
men indeholder også skole, to børnehaver, vuggestue, to 
idrætshaller og svømmehal samt Aalborg Universitetshospi-
tal-Farsø.

Det er Blue Capitals vurdering, at beliggenheden i rundkørs-
len med optimal synlighed - i en by med et stort opland - 
danner grundlag og fremtidssikrer driften i Ejendommen og 
ligeledes sikrer en god prognose for alternativ anvendelse af 
Ejendommen, såfremt dette skulle blive aktuelt.


