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Ejendommen er beliggende Bymidten 39A, 3500 Værløse helt 
centralt på "Den Røde Plads" i Værløse bymidte. 

Ejendommens nærområde - bymidten
Ejendommen er beliggende som en del af Værløse bymidte, der 
udgøres af et stærkt handels- og byliv på "Den Røde Plads". By-
midten, der foruden Ejendommen rummer to supermarkeder, 55 
butikker og en lang række liberale erhverv, har altid været det na-
turlige midtpunkt for Værløse. Bymidten har i alt 1.100 butiksnære 
og gratis parkeringspladser samt bus og tog lige til ”døren”.
Læs mere om bymidten "Den Røde Plads" på side 18.

Ejendommens beliggenhed er således i høj grad præget af en 
veletableret handelsaktivitet, hvor Lejer drager betydelig fordel af 
synergien med de øvrige aktører i bymidten. I en detailhandels-
analyse udarbejdet af COWI i 2020 påpeges følgende om fremti-
dens muligheder i Furesø kommune:

"Befolkningstilvækst vil i de kommende år øge kundegrundlaget og 
skabe nye muligheder for vækst og udvikling i detailhandlen og de 
kundeorienterede serviceerhverv."

Såvel Coop som Lejer har på baggrund af mange års hhv. ejerskab 
af og butiksdriven i Ejendommen et yderst veletableret kendskab 
til beliggenheden samt kundegrundlaget i området, og vurderin-
gen af netop beliggenhedens kvaliteter understreges i høj grad 
via indgåelsen af den nye 15-årige bindingsperiode for Lejer.

Foruden bymidten i Værløse udgøres Ejendommens nærområde 

af byens parcelhuskvarterer med indslag af række- og gårdhave-
huse og enkelte etagebyggerier. 

Værløse
Værløse er en by på Nordsjælland med 13.069 indbyggere pr. 1. 
januar 2022. Byen ligger mellem nabobyerne Farum, Virum og 
Bagsværd i Furesø Kommune og hører til Region Hovedstaden. 

Befolkningstallet i Værløse har været stabilt over længere årrække, 
mens Furesø Kommune har oplevet en stabil befolkningstilvækst. 
Ifølge en befolkningsprognose, udarbejdet af Furesø Kommune i 
2022, forventes indbyggertallet i Lille Værløse - som er den oprin-
delige centrale bymasse - at stige med 19,6%, svarende til +1.400 
flere borgere, frem mod 2034. På kommunalt plan ventes indbyg-
gertallet at blive øget med 6% til i alt 43.846 frem mod 2034.

Værløse bymidte er beliggende blot 18 km nordvest for Indre Kø-
benhavn. Mod øst afgrænses Værløse af Hillerødmotorvejen, der 
udgør en af de store indfaldsveje til København. Værløse betjenes 
desuden af S-toget, der har stoppested blot 200 meter fra Ejen-
dommen. Fra Værløse St. afgår der tog mod Københavns Hoved-
banegård hvert 10. minut og togturen varer 36 minutter. 

Vurdering
Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed i bymid-
ten med god synergi - i et område med vækst og stor tilknytning 
til hovedstaden - dels danner et yderst bæredygtigt grundlag for 
den kommende drift i Ejendommen, samt sikrer en god prognose 
for alternativ anvendelse, såfremt dette skulle blive aktuelt.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Værløse 13.114 13.083 13.124 13.024 13.127 13.070 12.977 12.926 13.022 13.069

Furesø Kommune 38.236 38.492 39.077 40.156 40.613 40.911 41.069 40.965 41.001 41.402

Hovedstadsområdet 1.230.728 1.246.611 1.263.698 1.280.371 1.295.686 1.308.893 1.320.629 1.330.993 1.336.982 1.345.562

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

Kilde: Danmarks Statistik

EJENDOMMENS BELIGGENHED

© Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur



18 Blue Capital A/S Blue Capital A/S

K/S VÆRLØSE, BYMIDTENK/S VÆRLØSE, BYMIDTEN

19

DEN RØDE PLADS
Værløse Bymidte eller 'Den Røde Plads' blev etableret i 1961, og 
er planlagt ud fra stationen i byen. Bymidten er i dag og har al-
tid været det naturlige midtpunkt for Værløse. I dag er bymidten 
et moderne center med et stort antal butikker, diverse kultur- og 
fritidstilbud. Målet med bymidten er at skabe et alsidigt område-
center, velfungerende for alle, og med en blanding af boliger og 
butikker samt sociale og kulturelle fritidsfunktioner.

Udvikling af bymidten
Bymidten er løbende blevet udvidet. I 2006 blev kulturhuset 
Galaksen indviet, og i 2008 er et nyt stort byggeri med dagligva-
rebutik og boliger opført på Stiagergrunden mod øst. I 2019 er 
der også opført en ny bebyggelse på posthusgrunden. Omkring 
disse udvidelser har butikslivet fuldt med, og bymidten har i dag 
tre supermarkeder, 55 butikker og en lang række liberale erhverv, 
herunder bl.a. Normal, matas, Imerco, Skousen og Nybolig.

Herudover er der de senere år blevet udviklet nye boligområder 
ved Værløse Vest og Jonstrup, og herfra er der også naturlig ad-
gang til Bymidten.

Susanne Mortensen (C), formand for Udvalget for Byudvikling og 
Bolig, i Furesø Kommune har i januar 2021 udtalt, at der arbejdes 

på at styrke bymidten yderligere:

”Vi har i de senere år opbygget et tæt samarbejde med Centerforenin-
gen, grundejere og butikker i Værløse Bymidte. Vi har udviklet byrum-
met for at gøre det rart at opholde sig i. Der er kommet nye siddemu-
ligheder, en ny plads og pavilloner til events i sommerhalvåret. Nu 
rykker vi ind i en ny fase, hvor vi for alvor kan sætte gang i udvikling 
af fremtidens Værløse Bymidte.” 

Centerforeningen Værløse Bymidte
Der er for Værløse bymidte etableret centerforeningen "Center-
forening Værløse Bymidte". 

Alle nuværende og kommende forretningsvirksomheder i om-
rådet, der driver detailhandel fra butik eller dermed beslægtet 
virksomhed, herunder f.eks. restaurationsvirksomheder og pen-
geinstitutter, er berettiget til at være medlemmer af foreningen. 

Foreningens formål er at varetage bymidtens særlige interesse 
som forretningscenter, og herunder bidrage til, at bymidten frem-
træder så attraktiv for kunderne som muligt.
Læs mere om centerforeningen på side 24.
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