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Boligmarkedet boomer stadig, trods de første tegn på opbremsning i større byer, men lokalt står de gode nyheder fortsat i kø

Nye byggegrunde går som varmt brød
GRUNDSALG – 2017 blev 
et rigtig godt år for salget af 
kommunale byggegrunde 
i Esbjerg Kommune, hvor 
der blev solgt 92 parcelhus-
grunde – 25 flere end året 
før.

Det er gået stærkt med 
at tømme hylderne i både 
Tjæreborg – hvor 41 ud af 

54 nye grunde var solgt in-
den jul – og ikke mindst i 
Hjerting. 

Her blev der i november 
udbudt 23 nye grunde i 
Marbækparken på de nye 
udstykninger ved Sjel-
borgvej. I skrivende stund 
er der kun en 
enkelt tilba-

ge ifølge kommunens nye 
hjemmeside for grundsalg, 
og køberne er primært lo-
kale folk her fra egnen.

”Køberne kommer ho-
vedsageligt fra Esbjerg-om-
rådet samt en enkelt køber 
fra Kolding og en fra Ka-
lundborg. Desuden er der 
solgt et par grunde til byg-

gefirmaer, som sælger vide-
re, når der er bygget et hus, 
foræller Lone Brink Bech 
fra kommunens afdeling 
for Køb & Salg af kommu-
nal ejendom.

”I Marbækparken blev 
hovedparten af grundene 
solgt i budrunden, så det 
gik bare stærkt.”               rik

Kommunale udstykninger flåes ned fra hylden lige så hurtigt, som de bliver udbudt

Ledige grunde på ny webside
I skrivende stund er der f.eks. kun én grund tilbage 
i Marbækparken i Hjerting, og man kan nu se mere 
info om kommunens ledige udstykninger på den nye 
hjemmeside: byggegrunde.esbjergkommune.dk

Syv fede år siden bunden – men stadig godt nyt for de lokale priser 
BOLIGPRISER – I bibelsk 
forstand burde vi nu skulle 
forberede os på syv mag-
re år. Siden boligpriserne 
bundede ud i 2010 ovenpå 
finanskrisen er det generelt 
gået opad, både lokalt og på 
landsplan.

Specielt i København og 
Aarhus har markedet tra-
ditionen tro været rødglø-
dende de sidste par år, især 
for ejerlejligheder. En ny 
generation med brede slips 
og korte hukommelser har 
indtaget banker og ejen-
domsmæglere, så historien 
kan gå sin gang, men se-
nest har der tegnet sig mør-
ke skyer på boligmarkedet i 
Sverige og Norge.

Lokalt viser en særkørsel 
af data, som Boliga har 
lavet for Hjerting Po-
sten, at boligejerne 
har haft nogle 
rigtig gode 
år, men 

også 
kan se 

lyst på den 
nærmeste frem-

tid. Det er svært at 
bevare pessimismen, 

lyder det samstemmende 
fra fire førende ejendoms-
mæglere, som vi har stillet 
tre spørgsmål:

Hvad forventer I generelt 
for Esbjergs boligpriser i år? 
Mærker I noget til Thyra-af-
talen (om genopbygning af 
den vigtige produktionsplat-
form, red.) og den voksende 

offshore-optimisme? Og vil 
6710-området fortsat se pris-
stigninger efter nogle rigtigt 
gode år?

”For 2017 håber jeg på, 
at der stadig vil være lige 
mange købere i markedet 
som sidste år, hvor vi kom 
op på samme antal handler 
som for ti år siden. Pris-
mæssigt tror jeg ikke på 
det store hop, for det er jo 
gået godt med priserne 
i både 2016 og -17. Så 
hvis der kommer 
en stigning, 
bliver det 
nok mak-
simalt 

mellem nul og fem pct.,” 
vurderer indehaver Jan L. 
Madsen, Nybolig Esbjerg, 
som mærker en god effekt 
af Thyra-aftalen.

”Det var en forløsning, 
at den aftale kom på plads, 
for det giver med det sam-
me mere tryghed og stabi-
litet. For 6710-området tror 
jeg, priserne vil stige, for 
efterspørgslen vil fortsat 
være høj i området.”

Hos Home Esbjerg kom-
mer man også til at holde 
pulsen helt oppe i år. Sid-
ste år blev firmaet –  me-
get bemærkelsesværdigt – 
den ejendomsmægler med 

tredjeflest solgte boliger i 
hele landet! Renset for pro-
jektsalg solgte man 259 bo-
liger og holder tempoet i år.

”Lige nu ligger vi på no-
get, der ligner 300 salg 
på årsbasis, 
og jeg 
tror, vi 

kom-
mer til at se 

en prisstigning 
også i år,” siger in-

dehaver Marianne Chri-
stensen fra Home Esbjerg 
med basis i bl.a. Thyra-af-
talen.

”Folk er meget mere opti-
mistiske. Mange af de min-
dre virksomheder har fyldt 
ordrebogen op og mangler 
folk. Det er også lidt fedt, at 
vi oplever rigtigt mange fra 
oplandet, der nu ser Esbjerg 
som en storby og vil ind til 
den – ikke på grund af ar-
bejdet, men for at bruge fa-
ciliteterne og kulturliv. Den 
der storbyeffekt har man 
måske slet ikke taget med i 
det her,” påpeger Marianne 
Christensen, som også ser 
en fortsat stigning i 6710.

”Det tror jeg. Områder 
som f.eks. Sønderris har 

boomet totalt – her bliver 
der solgt fra dag til dag, 
og den internationale sko-
le trækker godt. Mange af 
dem, der kommer nu, vil 

bo i Hjerting tæt på stran-
den og badehotellet, så her 
tror jeg, vi vil se, der kom-
mer ekstra run på.”

Hos EDC Poul Erik Bech 
Esbjerg – der som eneste 
mægler har en afdeling i 
Hjerting – lyder der også 
generelt positive toner.

“Der er ingen tvivl om, at 
den udvikling, vi har set på 
priserne, vil fortsætte. Dog 
forventer vi, at stigninger-
ne vil være centrede om-
kring de mest eftertragtede 
områder, tæt på byen og de 
gode skoler. Det er fortsat 
Fovrfeld, Gammel Gjesing, 
Sønderris, Sædding, Rør-
kjær, indre by og Hjerting, 
vi har fleste boligsøgende 
til i vores køberkartotek,” 
siger Thomas Eenberg, 
partner og daglig leder i 
Esbjerg og Hjerting.

EDC mærker også de 
mere milde vinde fra Nord-
søen.

“Vi har hele 2017 oplevet, 
at der er mange tilflyttere, 
som efter at have lejet boli-
ger et-to år nu vælger at slå 
sig mere fast ned. Vi er helt 
sikre på, at det fortsætter, 

og vi 
har da også fle-
re aktivt søgende kunder, 
som er ansat i offshorein-
dustrien,” siger Thomas 
Eenberg, der også ser lys 
himmel over 6710.

“Der er en klar forvent-
ning om fortsat stigende 
priser og flere interessere-
de købere igen for de mest 
eftertragtede ejendomme. 
6710 er et stort postnum-
mer, men alle steder ople-
ver vi god aktivitet på de 
ejendomme, vi sætter til 
salg.”

Danbolig ser også gene-
relt positivt på Esbjergs bo-
ligmarked i år.

“I bund og grund har der 
været pil opad siden 2015 
og -16, og 2017 har været 
rigtig god – både i forhold 
til antal salg, priser og min-
dre afslag. Renten er stadig 
sindsygt lavt, og januar har 
også været rigtigt god,” på-

peger indehaver Jan Sch-
midt Pedersen, Danbolig 
Esbjerg, der endnu ikke 
har oplevet ’det vilde’ ef-
ter Thyra-aftalen.

”Det er jo positivt og 

kommer også til at 
betyde noget over 
tid. Men på den 
korte bane tror 
jeg ikke, vi bliver 
løbet omkuld,” 
vurderer Dan-
bolig-mægleren, 
som ser fortsatte 
prisstigninger for 6710.

”Det tror jeg faktisk, når 
vi ser lidt længere frem. 
Når først de nye fra olie-
branchen kommer hertil 
– det er jo typisk folk i den 
gode afdeling rent lønmæs-
sigt – så tror jeg, man vil 
komme til at mærke det i 
de attraktive områder som 
f.eks. Hjerting og Sønder-
ris. Sønderris har virkelig 
haft pilen opad på det se-
neste.” 
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VESTERNASEN
Området har udsigt over Vadehavet, 
indsejlingen og Esbjerg Havn. 
Tæt på færgelejet, daginstitutioner  
og skovområde.

Fanø Kommune udbyder grunde til salg

De oplyste mindstepriser  
er inkl. moms og ekskl. tilslutningsbidrag

ØGDAL 
Omkranset af  
naturbeskyttet  
hedeområde.  
Fra 1. sal vil du  
kunne se Vesterhavet. 
400 m til skole.
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Se salgsvilkår m.m. på www.fanoe.dk/kommunen/flyt-til-fanoe/salg-af-grunde  
eller du kan henvende dig til Fanø Kommune, sekretariatet på tlf. 76 66 06 03 eller på mail anf@fanoe.dk 

Fanø
Kommune
www.fanoe.dkNye grunde med havudsigt 

Syv fede år siden bunden – men stadig godt nyt for de lokale priser 6710 Esbjerg V
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