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Ejendommen er beliggende centralt i Grenaa bymidte nær en 
stor del af byens øvrige detailaktører. Ejendommen er ligeledes 
beliggende med stor facadeværdi mod byens primære gennem-
gående færdselsåre, Søndergade og Kannikegade. Begge veje 
udgør en naturlig forlængelse af Århusvej - den primære ind- og 
udfaldsvej for trafikken syd for byen. Ejendommen er desuden be-
liggende få hundrede meter fra Grenaa Station, hvorfra der både 
afgår busser og letbane. 

Ejendommens nærområde bærer hovedsageligt præg af de om-
kringliggende beboelseskvarterer i Grenaa samt byens handels-
centrum, der foruden Ejendommen, blandt andet også indehol-
der Normal, Power, Sport24, Imerco og Aldi.

Flytning af Netto i Grenaa
Netto, der har drevet butik i Grenaa i en lang årrække, flyttede i 
2020 sin butik i byen ca. 500 meter mod vest ad Østerbrogade/
Kannikegade til den nu tidligere Meny. Med flytningen er detail-
kæden rykket ind i markant forbedrede faciliteter, hvilket Salling 
Groups koncernchef, Per Bank, forinden flytningen også påpe-
gede som en væsentlig faktor for beslutningen: "Den Netto, vi har 
i Grenaa, er slidt, og vi havde overvejet at rive den ned og bygge nyt. 
Meny ligger rigtig godt og giver os mulighed for at skabe en butik 
udover det sædvanlige." (Randers Amtsavis 18.01.20)

I forbindelse med åbningen af den nye Netto i Ejendommen ud-
trykte Per Bank igen sin glæde ved butikken: ”Det er en Netto helt i 
top. Hvis det ikke er Danmarks flotteste, så snakker vi i hvert tilfælde 
top 3.” (Lokalavisen 30.04.20) 

Netto er således rykket ind i faciliteter, der - foruden at modsvare 
kædens nyeste 3.0 butikskoncept - er mere tidssvarende, samt gi-
ver markant mere plads sammenlignet med de tidligere forhold. 
Nettos vurdering af netop den nye beliggenheds kvaliteter un-
derstreges i høj grad via indgåelsen af den for Ankerlejer lange 
bindingsperiode. 
Læs yderligere om Netto i Grenaa på side 16-17.

Grenaa
Grenaa er en havneby og købstad i Østjylland med 14.176 indbyg-
gere pr. 1. januar 2022.  Byen er Djurslands største by og hovedby 
i Norddjurs Kommune. Fra Grenaa er der ca. 55 km til Randers og 
ca. 60 km til Aarhus.

Djurslands største handelscenter ligger i Grenaa og rummer om-
trent en tredjedel af kommunens samlede butiksbestand. Byen 
fungerer således som en naturlig handelsby for både et større 
opland på Djursland og for de mange turister, der hvert år gæster 
byen og området. Byens rolle som handelcenter på Djursland bi-
drager desuden til at tiltrække nye detailaktører i et nyt detailcen-
ter under opførelse. Hertil fremlagde regeringen i oktober 2021 et 
forslag om placering af et nærhospital i Grenaa, dog endnu uden 
en afgørelse. 
Læs yderligere om områdets udvikling og detailcentret på side 24-25. 

Grenaa har en veludbygget infrastruktur, idet byen er tæt knyttet 
til både ind- og udland via både det offentlige vejnet samt let-
bane og havn. Særligt nærheden til Aarhus, hvortil der er åbnet 
letbaneforbindelse i 2019, er en vigtig vækstgenerator for Grenaa. 
Letbanen skaber ikke kun en god forbindelse mellem de to byer, 
men forbinder også oplandet på strækningen mellem de to ho-
vedbyer, og gør således Grenaa til en mere attraktiv bosætnings- 
og pendlerby. 

Tilmed optræder Grenaa som primær uddannelsesby på Djurs-
land, og som en del af Norddjurs Kommunes fremtidige vækst-
plan er der fokus på, at byen skal fastholde og videreudvikle et 
attraktivt studie- og ungdomsmiljø. 

Vurdering
Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed med op-
timal synlighed - i et område med stort opland og kundegrundlag 
- dels danner et yderst bæredygtigt grundlag for driften i Ejen-
dommen, men også sikrer en god prognose for alternativ anven-
delse, såfremt dette skulle blive aktuelt.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Norddjurs 
Kommune

 38.029  37.876  38.035  37.925  37.898  38.144  38.099  38.197  37.680  37.089  36.943  36.921 

Grenaa  14.308  14.206  14.454  14.601  14.618  14.765  14.856  14.654  14.437  14.251  14.194  14.176 

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og årstal (Danmarks statistik):

EJENDOMMENS BELIGGENHED© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Grenaa er "motoren" på Djursland og i 'Bybånd Øst'. Med sine 
omkring 14.200 indbyggere er byen Djurslands absolut største 
handels- og produktionsby. Byen har desuden en større erhvervs-
havn, som stadig ekspanderer.

Byudvikling i Grenaa
Åbyen
I Ejendommens umiddelbare nærområde - langs jernbanestræk-
ningen ved Ejendommen - er en ny bydel - Åbyen - under udvik-
ling. 
Se illustrationsplanen af Åbyen fra områdets lokalplan på billedet 
ovenfor.

Aktuelt opføres 60 lejligheder fordelt på 2 punkthuse, som hver 
skal rumme 30 boliger mellem 90 m2  og 105 m2. Det første punkt-
hus med de første 30 lejligheder var indflytningsklar i januar 2022 
og fuldt udlejet 10 måneder før indflytning. Allerede i marts 2021 
kunne aktørerne bag byggeriet ligeledes oplyse, at der var mel-
lem 130-140 på venteliste til punkthus nr. 2, som snarligt er fær-
digopført. Foruden de 60 lejligheder indeholder etape to et fæl-
leshus for de to punkthuse og to overnatningsrum, som beboerne 
kan bruge til gæster, ligesom der er parkeringkælder under hvert 
af de to bygninger. 

Overordnet er Norddjurs Kommunes vision med Åbyen, at "den 
(Åbyen) gennem sine tilbud, åbenlyse kvaliteter og beliggenhed skal 
være en bydel, som kan give den nuværende bymidte et ’løft’. Des-
uden skal Åbyen være med til at sætte Grenaa på landkortet … også 
udenfor Djursland".

For at sikre Åbyens tilknytning til Grenaa midtby - og derigennem 

også Ejendommen - er der fokus på at skabe bedre gang- og sti-
forbindelser på tværs af jernbanearealet umiddelbart øst for om-
rådet. 

Nye detailaktører i Grenaa
Grenaa huser Djurslands største handelscenter og rummer i by-
midten omtrent en tredjedel af kommunens samlede butiksbe-
stand, hvorfor byen fungerer som en naturlig handelsby for et 
større opland på Djursland samt for de mange turister, der hvert 
år gæster byen og området. 

Umiddelbart syd for Grenaa er et nyt retailcenter tilmed under 
opførelse, hvor der blandt andet opføres butikker til Elgiganten, 
Harald Nyborg, thansen, HTH og Maxi Zoo. Herudover åbnede 
elektronikkæden, Power, i midten af 2021 i Grenaa dørene for 
kædens første butik på Djursland. Etableringen af nye markante 
detailaktører i Grenaa understreger byens rolle som handelscen-
trum på Djursland. 

Grenaa Havn
Grenaa Havn er en af Danmarks største erhvervs- og industrihav-
ne, og havnen beskæftiger cirka 2.200 medarbejdere. Havnen er 
derfor et vigtigt element for byen og dens fremtid. 

I 2013 tog Grenaa Havn A/S initiativ til at udarbejde en masterplan 
for Grenaa Havn frem mod 2030. Planen er støttet økonomisk af 
Region Midtjylland og Norddjurs Kommune. Omkring årsskiftet 
2020/2021 offentliggjorde Grenaa Havn en beslutning om at sæt-
te gang i en DKK 100 mio. stor udvidelse og anlægsinvestering, 
som blandt andet rummer yderligere 350 meter havnekaj, 17.000 
m2 havneareal og et heavyload-område. Investeringen, der ventes 

færdig i 2023, er den største i havnens 207 år lange historie.

Nærhospital i Grenaa
Fra oktober 2021 foreligger der et regeringsforslag om placering 
af et nærhospital i Grenaa. Forslaget er fortsat uden afgørelse, 
men en potentiel vigtig vækstgenerator for byen. Et nærhospital 
i Grenaa kan bidrage til både nye arbejdspladser og potentielt at 
øge befolkningstilvæksten.

Udvikling på Djursland
Positiv udvikling i antal ferie- og sommerhuse
Siden 2011 er der i Norddjurs og Syddjurs Kommune opført 1.290 
nye ferie- og sommerhuse. Ejendommens beliggenhed nær kyst-
strækningen på Djursland betyder, at der - foruden kundegrund-
laget lokalt i Grenaa - blandt andet også findes et stort kunde-
grundlag med en forankring til Ejendommen i de mange ferie- og 
sommerhuse nær Grenaa. Desuden sikrer Ejendommens belig-
genhed langs den primære ind- og udfaldsvej for trafikken syd for 
byen, at langt de fleste sommerhusgæster passerer Ejendommen 
på vej til eller fra sommerhusområderne nær Grenaa.

Aarhus Lufthavn
I 2021 kunne Aarhus Lufthavn løfte sløret for planerne om at to-
talmodernisere lufthavnen - i form af en ud- og ombygningen til 
DKK 140 mio. - frem mod 2022. Lufthavnen er beliggende ca. 22 
km fra Ejendommen.

Lufthavnen bliver udvidet til dobbelt størrelse fra 5.000 m2 til 
10.000 m2, og moderniseres med en gennemgående nordisk stil.  
Som led i moderniseringen udvides der med tre nye gates, såle-
des at der kan betjenes syv fly ad gangen. Samtidig bygges en 

toetagers transitlounge, hvor der i underetagen indrettes 500 m2 
taxfreeshopping, mens førstesalen indrettes til loungeområder 
med panoramavinduer mod landingsbanerne og direkte adgang 
til café og restaurant. Hertil opføres et nyt lufthavnshotel med 37 
dobbeltværelser. Om om- og udbygningen påpegede direktøren 
for Aarhus Airport, Nicolai Krøyer:

"Vi holder fortsat fast i den ambitiøse vækststrategi, vi præsenterede i 
2019. Målene er 1,5 millioner passagerer i 2027 og 4 millioner rejsen-
de i 2040. Moderniseringen er et essentielt greb for at gøre lufthavnen 
attraktiv for internationale flyselskaber og øge trafikken samt for at 
kunne servicere et langt større antal passagerer."

Motorvej til Grenaa
Store investeringer på Djursland har igen igangsat debatten om 
en motorvej til Grenaa. Aarhus-borgmester, Jacob Bundsgaard, 
har sat en ny motorvej til Grenaa på sin liste med ønsker til rege-
ringen. Dette blandt andet i forbindelse med udvidelsen af Aar-
hus Lufthavn, hvortil borgmesteren ønsker at styrke infrastruktu-
ren, mens han endvidere gerne ser motorvejsstrækning fortsætte 
til Grenaa, blandt andet grundet den stigende vækst i byen og på 
Grenaa Havn. Forslaget møder fuld opbakning fra Syd- og Nord-
djurs kommuner samt fra bestyrelsen og CEO på Grenaa Havn, 
hvor der længe har været ønske om at forbedre forbindelsen mel-
lem Djursland og resten af Danmark. Motorvejen er ikke vedtaget, 
men vil - hvis vedtaget - have en særlig god påvirkning for Ejen-
dommens lokalområde.

Foto af Ejendommen fra 14. august 2022 samt illustrationsplan af Åbyen fra Lokalplan 071-707 Center- og boligområde, Åbyen i Grenaa 
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Visualisering af det kommende retailcenter i Grenaa

Visualisering af Aarhus Lufthavn efter om- og tilbygningen


