
18 19

K/S Sjællandsk Detail, Kalundborg K/S Sjællandsk Detail, Kalundborg

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

19

K/S Sjællandsk Detail, KalundborgK/S Sjællandsk Detail, Kalundborg

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 2021

Kalundborg Kommune  49.265  49.088  48.632  48.294  48.358  48.469  48.660  48.736  48.982  48.681  48.436  48.487 

Kalundborg by  16.447  16.434  16.303  16.319  16.316  16.343  16.431  16.490  16.523  16.370  16.295  16.268 

Hovedvej 23

Ejendommen er beliggende på Stejlhøj 27, 4400 Kalund-
borg, som en del af handelsområdet i den østlige del af Ka-
lundborg.

Ejendommens nærområde og detailhandlen i Kalundborg
Handelsområdet, hvori Ejendommen er beliggende, in-
deholder - foruden Ejendommen - en række prominente 
detailaktører, herunder bl.a. Harald Nyborg, jem & fix, than-
sen, MaxiZoo, punkt1, JYSK og Intersport. Hertil er Biltema 
aktuelt i færd med at opføre et 6.800 m2 stort varehus øst 
for Ejendommen, ved siden af den fra 2021 nyopførte Harald 
Nyborg. Der er dermed massiv udvikling i både Ejendom-
mens nærområde og detailhandlen i Kalundborg, hvor mar-
kante detailkæder etablerer sig i byen.

Ejendommens nærområde udgøres således af et travlt han-
dels- og oplandscentrum for Sjællands nordvestkystområde, 
der i høj grad er præget af en allerede etableret handelsak-
tivitet, og som forsyner et stort kundegrundlag med tilknyt-
ning til beliggenheden, såvel fra lokalområdet i Kalundborg 
som fra oplandet uden for byen.

Den administrerende direktør i Elgiganten A/S, Peder Stedal, 
afslørede i forbindelse med offentliggørelsen af kædens nye 
varehus i Kalundborg, at man over noget tid havde søgt efter 
den rette beliggenhed i byen: 

”Vi har i nogen tid fulgt Kalundborg og området omkring med 
stor interesse. Derfor er det glædeligt, at det nu er lykkedes os at 
finde den rette beliggenhed til vores nye varehus.”

De for Ejendommen øvrigt nærmeste Elgiganten er belig-
gende i hhv. Slagelse og Holbæk - begge omtrent 37 km fra 
Ejendommen. Der er således i oplandet - både i syd-, øst- og 
nordgående retning - et stort kundegrundlag med tilknyt-
ning til Ejendommen.
Læs yderligere om Elgigantens eget syn på etablering i Kalund-
borg på side 20.

Ejendommen opføres med facadeværdi og stor eksponering 
mod den befærdede ind- og udfaldsvej, Holbækvej, der mod 
øst sammenkobles med hovedvej 23, der - sammen med 
Holbækvej - fungerer som primær ind- og udfaldsvej i den 

østlige del af Kalundborg. De to veje forbinder Kalundborg 
med det store opland øst for byen, og hovedvej 23 omdan-
nes i naturlig forlængelse mod øst til Kalundborgmotorve-
jen og derefter Holbækmotorvejen.
Læs mere om udvidelse af hovedvej 23 i form af en forlængelse 
af Kalundborgmotorvejen senere i beliggenhedsbeskrivelsen.

Kalundborg
Kalundborg er med 16.268 indbyggere pr. 1. januar 2021 
hovedby i Kalundborg Kommune og uddannelsesmæssigt 
centrum for lokalområdet. Byen rummer desuden en læn-
gere række prominente virksomheder, så som Novo Nordisk, 
Ørsted, Novozymes og Statoil. 

Umiddelbart syd for Ejendommen er Novo Nordisks produk-
tionsfaciliteter i Kalundborg at finde på et 120 hektar stort 
område. Her beskæftiger medicinalvirksomheden aktuelt 
omkring 3.200 ansatte. I december 2021 annoncerede Novo 
Nordisk, at der frem mod 2027 vil blive investeret mere end 
DKK 17 mia. i opførelsen af tre nye produktionsanlæg samt 
udvidelse af et eksisterende anlæg på produktionsanlægget 
i Kalundborg. Udvidelserne forventes at skabe omkring 400 
nye arbejdspladser.

I sommeren 2021 blev der med Regeringens Infrastruktur-
plan 2035 afsat DKK 1.886 mio. til anlæggelse af den sidste 
etape af Kalundborgmotorvejen via en opgradering af nu-
værende hovedvej 23, og dermed etablering af motorvej 
hele vejen mellem Kalundborg og Hovedstadsområdet. Det 
forventes, at anlægget af motorvejen vil påbegyndes i 2024-
2025, og være færdigt i 2028-2029. Forlængelsen af Kalund-
borgmotorvejen ventes at få stor betydning for erhvervs-
udviklingen på Nordvestsjælland samt positiv betydning 
for Kalundborg - og derigennem ligeledes Ejendommens 
nærområde. 

Vurdering
Det er Blue Capitals vurdering, at beliggenheden ved en af 
de primære ind- og udfaldsveje, i et handelsområde i udvik-
ling, danner et bæredygtigt grundlag for den kommende 
drift i Ejendommen, samt sikrer en god prognose for alter-
nativ anvendelse, såfremt dette skulle blive aktuelt.

Holbækvej

          Kalundborg kommune er en stor industrikommune. Selvfølgelig er der andre kommuner 
som vores, men vi har de helt store ”lokomotiver” som Novo Nordisk, Novozymes og Equinor 
Refining Denmark. Flere af disse virksomheder har meldt ud, at de vil investere mange pen-
ge til forsat udvikling i vores lokalområde, hvilket er fantastisk for os og bør anerkendes. For 
hver gang man skaber en industriarbejdsplads, kommer der en positiv følgeeffekt for resten 
af kommunen. De ansatte skal jo handle, finde bolig, gå i biografen, klippes osv. 

”

“

 - Carl F. Stub Trock, lokalforankret forretningsdrivende og professionelt bestyrelsesmedlem (Kilde: Kalundborg Erhverv)

Novo Nordisk, 
Kalundborg
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Med opførelsen af Ejendommen etablerer Elgiganten sig 
for første gang i Kalundborg og udvider således butiksnet-
tet med et nyt varehus. Den administrerende direktør i Elgi-
ganten A/S, Peder Stedal, afslørede i en pressemeddelelse i 
forbindelse med offentliggørelsen af kædens nye varehus i 
Kalundborg, at man i en rum tid havde søgt efter den rette 
beliggenhed til varehuset i Kalundborg samt at forventnin-
ger hertil er store: 

”Vi har i nogen tid fulgt Kalundborg og området omkring med 
stor interesse. Derfor er det glædeligt, at det nu er lykkedes os at 
finde den rette beliggenhed til vores nye varehus.

Vi har selvfølgelig store forventninger til vores nye varehus – til 
glæde for vores kunder. Ud over at vi vil skabe arbejdspladser i 
området, som et projekt af denne størrelse helt naturligt fører 
med sig, så slår vi samtidig dørene op til et varehus, der byg-
ger på vores nyeste ’3.0 koncept’ inden for butiksindretning. Et 
koncept, der bl.a. byder på separat køkkenafdeling samt Ap-
ple shop. Herudover vil varehuset komme til at binde online 
og butik sammen med vores services som både Klik & Hent 
og Elgiganten Support. Med Klik & Hent giver vi vores kunder i 
Kalundborg og omegn mulighed for nemt at bestille og betale 
varer online - og hente dem direkte i vores varehus. Elgiganten 

Support er til gengæld et serviceprodukt, vi tilbyder i varehuset 
til de kunder eller virksomheder, der har spørgsmål eller behov 
for hjælp til opsætning af produkter - også dem, der ikke nød-
vendigvis er købt i Elgiganten.

Vi er sikre på, at selv om meget kan klares online i dag, så kan 
den personlige vejledning og kontakt ikke erstattes. Samtidig er 
det også i varehusene man som kunde, hurtigst kan få udleve-
ret sine produkter. Blandt andet derfor udvider vi nu med endnu 
et varehus. På den måde kan vi være til stede for vores kunder 
– online og i vores butikker."

Ifølge Peder Stedal er forudsætningen for elektronikkædens 
succes konkurrencedygtige priser og et stort udvalg: 

”Forudsætningen for succes er helt klart konkurrencedygtige 
priser og et stort produktudvalg. Et produktudvalg, vi har am-
bitioner om at mangedoble i løbet af de kommende år. Sam-
tidig satser vi benhårdt på også fremadrettet at yde den bedst 
mulige rådgivning og kundeservice - uanset om det er inden for 
gaming, TV eller hårde hvidevarer. Noget vores nye IT-system i 
tæt samspil med vores dygtige rådgivere vil hjælpe med til at 
tilsikre.”

Elgigantens åbning i Kalundborg
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De for Ejendommen øvrigt nærmeste Elgiganten er beliggende i hhv. Slagelse og Holbæk - begge omtrent 37 km fra Ejendom-
men. Der er således i oplandet - både i syd-, øst- og nordgående retning - et stort kundegrundlag med tilknytning til Ejendom-
men.

Oversigtskort over Elgiganten-varehuse på Nordvestsjælland

Foto af 3. april 2022


