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Ejendommen er beliggende på adressen Jernaldervej 7, 
9700 Brønderslev.

Ejendommen bliver opført med stor synlighed ved rund-
kørslen mellem Jerslevvej/Bredgade og Hjørringvej/Ålborg-
vej, som forbinder byen med oplandet mod nord, syd og 
øst. Jerslevvej fører ud til Hirtshalsmotorvejen (E39), som 
forbinder byen med Aalborg og E45 mod syd samt Hjørring 
og Hirtshals mod nord.

Ejendommen bliver en del af det nye butiksområde for ud-
valgsvarebutikker på Jernaldervej, hvor jem & fix og JYSK  
har åbnet deres respektive butikker, mens butikken udlejet 
til Harald Nyborg er under opførelse. Harald Nyborg og JYSK 
har bl.a. udtalt følgende om placeringen på Jernaldervej:

"Mange passerer forbi der, så vi synes, det er en god belig-
genhed. Vi kommer til at ligge sammen med andre butikker, 
som vi også har god erfaring med at ligge sammen med an-
dre steder... Når vi laver postnummerundersøgelser, kan vi 
se, at folk kommer fra et stort opland, og det regner vi også 
med vil ske i Brønderslev" - Arne Gerlyng-Hansen, adm. di-
rektør i Harald Nyborg A/S.

"Generelt kan man sige, at vi gerne vil ligge lidt udenfor 
byen hvor det er til at komme til for kunderne. Den typiske 
Jysk-butik, uanset hvilket land den ligger i, ligger i en retail-
park lidt udenfor byen. Det er noget, man kører efter, og det 

Beliggenhed

Kilde: Danmarks Statistik

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

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Brønderslev Kommune 35.789 35.754 35.600 35.627 35.781 36.047 36.128 36.289 36.370 36.304 36.177

Brønderslev By 11.840 11.895 11.889 12.046 12.171 12.419 12.541 12.598 12.581 12.611 12.522

skal være ordentlige tilkørselsforhold og til at komme til at 
parkere. Det betyder meget" - Rune Pedersen, kommunika-
tionsdirektør i JYSK.

thansen flytter fra deres nuværende butik i Brønderslev be-
liggende Østergade 46 med et areal på ca. 700 m2, som er 
en sammenhængende ejendom med det tidligere - og nu 
tomt - jem & fix-lejemål. thansen flytter således i større loka-
ler, som opføres efter deres nyeste byggeprogram. thansen 
har dermed forankret sig i Brønderslev gennem en længere 
årrække og har et yderst veletableret kendskab til beliggen-
heden samt kundegrundlaget i byen.

Befolkningsprognose
I befolkningsprognosen for Brønderslev Kommune fra 2020, 
forventes det, at indbyggertallet i kommunen vil stige med 
1,8% frem imod 2034. Ifølge prognosen vil centraliseringen 
til de større byer i kommunen øges, og derigennem forven-
tes det, at befolkningstallet i Brønderslev by vil stige med 9% 
frem imod 2034, hvoraf størstedelen af stigningen vil være 
personer over 25 år.

Sammenfatning
Det er Blue Capitals vurdering, at den synlige beliggenhed 
i det nye butiksområde danner grundlag og fremtidssikrer 
driften i Ejendommen og ligeledes sikrer en god prognose 
for alternativ anvendelse af Ejendommen, såfremt dette 
skulle blive aktuelt.

”
“

- Kommuneplantillæg nr. 17

Området ved Jernaldervej har desuden en god beliggenhed i forhold
til synlighed og tilgængelighed og forventes derigennem at kunne styrke
Brønderslev bys konkurrenceevne på detailhandelsområdet.
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Ejendommen opføres som en del af det nye butiksområde 
på Jernaldervej, der i Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokal-
plan 01-C-27.01 er udlagt til et nyt aflastningsområde til ud-
valgsvarehandel.

På Jernaldervej åbnede jem & fix deres butik på 1.000 m2 i 
2018, mens JYSKs nye butik på 1.600 m2 stod færdig i slutnin-
gen af 2020. Ejendommen udlejet til Harald Nyborg bliver på 
2.300 m2 og er under opførelse. Butiksområdet består såle-
des af nyopførte ejendomme, der er tilpasset det respektive 
butikskoncept.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan og kommune-
plantillæg for området, har COWI i januar 2018 udarbejdet 
en "Redegørelse for et nyt aflastningsområde i Brønderslev", 
der indgår som bilag til planerne. Redegørelsen er desuden 
udarbejdet på foranledning af Agat Development A/S (sæl-
ger af Ejendommen) på baggrund af et ønske om at anven-
de arealet ved Jernaldervej til nye store udvalgsvarebutikker. 
Der står bl.a. følgende skrevet i redegørelsen:

"Projektområdet ligger ved det overordnede vejnet med 
god synlighed fra Ålborgvej og rundkørslen og er kendeteg-
net ved en høj fremkommelighed og god tilgængelighed 
for bilister. Beliggenheden er attraktiv for en række udvalgs-
varebutikskæder, som ikke findes i Brønderslev i dag. Med 
etableringen af nye store udvalgsvarebutikker på arealet kan 
en del af vækstpotentialet for Brønderslevs detailhandel ud-
nyttes. Det vurderes, at en del af handlen, som i dag går ud af
kommunen, derved kan holdes hjemme i Brønderslev Kom-
mune."

"Med det nye aflastningsområde skabes en fleksibilitet i 
centerstrukturen, hvor der også gives mulighed for store 
udvalgsvarebutikker uden for bymidter. Det nye aflastnings-

område kan være med til at tiltrække nye butikskoncepter, 
herunder store udvalgsvarebutikker og andre pladskræven-
de butikker. Det vurderes, at de nye butikskoncepter bedre 
matcher forbrugernes behov, at de nye butikskoncepter 
er mere robuste overfor strukturudviklingen, der går mod 
færre, men større butikker, og brancheglidningen, der går 
mod varesortimenter, der i stigende grad kombinerer øvrige 
udvalgsvarer, boligudstyr og særligt pladskrævende vare-
grupper."

"Aflastningsområdet vil være kendetegnet ved en særdeles 
god tilgængelighed og en høj fremkommelighed for bilister. 
Aflastningsområdet vil bl.a. være godt forbundet mod nord 
og syd via Hjørringvej/Ålborgvej og E39. På den baggrund, 
og på baggrund af omfanget og typen af den forventede 
nye detailhandel, så vurderes det, at oplandet til et nyt af-
lastningsområde i Brønderslev udgøres af et område, der i 
sin udstrækning dækker over et område som vist på figur 2." 
(Figur 2 fra redegørelsen er indsat nedenfor).

Nyt butiksområde ved Jernaldervej

K/S Jysk Detail, Brønderslev

”
“Beliggenheden er attraktiv for en række udvalgsvarebutikskæder, som ikke findes 

i Brønderslev i dag. Med etableringen af nye store udvalgsvarebutikker på arealet 
kan en del af vækstpotentialet for Brønderslevs detailhandel udnyttes.
- COWI, "Redegørelse for et nyt aflastningsområde i Brønderslev", januar 2018
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Agat Ejendomme A/S 2021-103thansen

Beliggenhedsplan

A101E
Note:

Thansen  Brutto 1000 m2

30 Parkeringspladser incl. handicap.

Matr. Areal ca.4760 m2

Belægning ca. 1830 m2
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Figur 2: Opland til det nye aflastningsområde i Brønderslev. 

K/S Jysk Detail, Brønderslev

Foto: 1. juni 2021

Ovenstående beliggenhedsplan udgør en del af bilag 1.A til lejekontrakten med T. Hansen Gruppen A/S


