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Beliggenhed
Ejendommen er beliggende på adressen Industrivej 1G,
3300 Frederiksværk.

både lokalt i Frederiksværk, det nærliggende opland samt i
de mange sommerhuse langs den nordsjællandske kyst.

Ejendommen har en attraktiv beliggenhed i den vestlige del
af Frederiksværk, den største by i Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune er en del af Region Hovedstaden.

Den nordsjællandske kyst er kendt som et stort fritids- og
sommerhusområde. Der er, alene i Halsnæs Kommune, i
2018 registreret ca. 8.700 fritidshuse, som netop er en del af
Lejernes målgruppe. Halsnæs Kommunes vision 2030 lægger fokus på turisme og identificerer Frederiksværk som et
område med særligt potentiale for udvikling.

Ejendommen er beliggende med stor facadeværdi mod den
trafikerede Hundestedvej, der er en af de største indfalds- og
gennemfartsveje i Frederiksværk. Vejen forbinder Frederiksværk med Hillerødmotorvejen og fungerer således som essentiel infrastruktur for borgere i hele Halsnæs Kommune.
Der er, umiddelbart vest for ejendommen, i 2017 målt en
årsdøgntrafik på 13.975 på Hundestedvej, hvilket er højt.
Både nord og syd for Hundestedvej er der i ejendommens
nærområde store villakvarterer. Ud over trafikken fra den
trafikerede Hundestedvej indeholder butikkens nærmiljø
således også et stort kundegrundlag.
Afstanden mellem Frederiksværk og København kan tilbagelægges på cirka tre kvarterer, mens turen til Hillerød tager
blot 20 minutter.

Lejernes nærmeste øvrige beliggenhed er i Helsinge, ca. 14
km fra Frederiksværk, hvor alle tre Lejere ligeledes befinder sig i et butikscenter. Grundet den gode synergi mellem
Lejerne er disses forretninger en lang række andre steder i
Danmark ligeledes samlet i butikscentre, hvor alle tre Lejere
er repræsenteret, ligesom de har valgt en række beliggenheder i nærheden af hinanden.
Det er Blue Capitals vurdering, at den særdeles gode beliggenhed med optimal synlighed mod den trafikerede Hundestedvej, i et område med stort opland og kundegrundlag
dels fremtidssikrer driften for de nuværende Lejere, og ligeledes sikrer en god prognose for alternativ anvendelse af
ejendommen, såfremt dette skulle blive nødvendigt.

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og tid:
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Frederiksværk

12.303

12.257

12.191

12.080

12.029

12.076

12.282

12.368

12.451

Halsnæs Kommune

31.077

31.056

30.980

30.803

30.647

30.736

31.049

31.162

31.168

Frederiksværk og opland udgør, foruden butikscentret, en
bar plet på landkortet for alle tre Lejere. Der er således et
stort kundegrundlag med en forankring til ejendommen,
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