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Indledning

Daugaard Pedersen ønsker at etablere et nyt center for detailhandel ved rundkørslen Holstebrovej og Ballingvej i Skives vestlige de.
I området er i dag en række butikker, og området er ved at opbygge en synergi, som kan tiltrække og fastholde en større del af detailhandlen lokalt. Det er bygherres formål at indgå som del af
denne udvikling og etablere et større samlet center med store udvalgsvarer – såkaldte ”boksbutikker” som fx Jysk, Elgiganten, Bauhaus, Babysam og lignende samt butikker med særligt
pladskrævende varer (SPV) som fx byggevarer, møbler, køkkener, camping og lignende. Det er
butikker, som typiske ikke kan indpasses i midtbyen, hvor de ønskede tilkørsels- og parkeringsforhold ikke er mulige. Der ønskes desuden mulighed for at etablere større dagligvarebutikker i
centret. Endvidere indtænkes der tankanlæg med salg af brændstof og evt. kiosk og restaurant.
Centret vil åbne for at tiltrække flere populære kædebutikker, som ikke i øjeblikket findes i Skive, og som mange derfor kører til de større byer for at handle i. Hermed går man lokalt glip af
denne handel. Det udvalgte område kan tilbyde en beliggenhed og synlighed, som er attraktiv
for mange af disse butikker, og bygherre har konkret dialog med flere af disse kæder.
Ud over detailhandel tænkes det, at centret også vil rumme muligheder for fx motion, sundhed
og wellnesserhverv og service, caféer og restaurant samt visse former for serviceerhverv og
kontorer, som naturligt kan indpasses i centerområdet.
Et samlet attraktivt handelsmiljø i byen kan gøre det mindre tillokkende at flytte handel over på
internettet, og den udvikling kan begrænses, udskydes. Butikkerne udvikler tillige forretningsmodeller, hvor man kan tilbyde kunderne begge muligheder.

Området

Området udgør ca. 10 ha. Placeringen ved rundkørslen er hensigtsmæssig for et detailhandelscenter ved en af byens overordnede indfaldsveje. Beliggenheden ved en rundkørsel gør arealet
meget synligt, og bilisternes lave hastighed her gør det let at orientere sig om udbuddet i området,
Området anvendes i dag til landbrugsformål.
Der ligger en eksisterende landejendom på grunden. Bygningerne repræsenterer ingen særlige
bevaringsværdier.
Området skråner mod nord fra kote ca. 21 til kote 37.

Områdets eksisterende landejendom.
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Projektet

Projektet er under udvikling og vil formes efter de konkrete behov, som de aktuelle fremtidige
butikker og virksomheder har.

Projektidé

Projektets overordnede idé er at disponere den fremtidige bebyggelse på tre niveauer op ad bakken mod nord, Hermed kan der placeres bebyggelse omkring et centralt ankomstareal, og der
kan etableres primær tilkørsel fra Holstebrovej med mulighed for supplerende til- og frakørsler
fra Ballingvej.

Skitseudkast til disponering af området.

Arkitektur

Den ny bebyggelse skal fremstå som en klar samlet helhed, der giver mulighed for, at de enkelte
butikker kan fremhæve deres egen identitet uden, mens centret samtidigt fremtræder som en
samlet harmonisk helhed.
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Bebyggelsen skal ligge på hver side af et centrale parkeringsareal med butikkernes facader som
imødekommende og overskuelig ankomst til detailhandelscentret, hvor det er let at orientere sig.
Den anden side af bebyggelsen udgøres primært af lager og varelevering.
Bebyggelsen tænkes udformet som store volumener med flade tage. I visse dele af området skal
det være muligt at etablere en etage oven på butikkerne, som kan anvendes af fx liberale erhverv, kontorer, servicevirksomheder, fitnesscenter og lignende. Den maksimale højde forventes at blive ca. 12 m.
Der tænkes mulighed for at etablere restaurant, legeplads tankanlæg med eventuel kiosk og vaskehal placeret synligt i et område ved rundkørslen.
Arkitekturen udformes, så det vil være muligt at udbygge centret i flere etaper i forhold til de
konkrete behov og markedets efterspørgsel, men at centret i alle etaper fremstår som en færdigbygget helhed.

Grundens udnyttelse

Det samlede centerområde vil udgøre op til ca. 100.000 m2, når det er fuldt udbygget med en
samlet bebyggelse på ca. 30.000 m2.

Tilkørsel og parkering

Området skal betjenes af en ankomstvej, som giver adgang til et centralt parkerings- og ankomstområde, hvor de besøgene kan let kan orientere sig og fordele sig i området. Der vil tillige
være to tilkørsler fra Ballingvej. Det vil tilstræbes at adskille kundetrafikken med personbiler
fra vareleveringen med lastbiler.
Der kan blive behov for at etablere trafikregulerende tiltag ved tilkørsel fra Holstebrovej. Det
kan fx være kanaliseringsanlæg eller eventuelt lyssignalanlæg. Der er udarbejdet en trafikanalyse, som skal udgøre grundlag for vurdering af hvilke tiltag, der findes nødvendigt.
Det er essentielt for centrets attraktivitet, at der er gode parkeringsmuligheder. Der vil derfor
etableres gode parkeringspladser, som mindst imødekommer kommuneplanens bestemmelser,
butikkernes krav og kundernes behov.

Fri- og opholdsarealer

Centret har begrænset brug for udendørs fri og opholdsarealer. Der skal dog sikres mulighed for
at medarbejdere har gode muligheder for at trække frisk luft i pauser.
Planlægningen vil sikre, at der etableres sådanne muligheder. Der kan eventuelt etableres faciliteter, der både kan anvendes af centrets besøgende og tilgodese centrets medarbejdere.

Byarkitektur

Områdets beliggenhed ved tilkørslen til byen vil give en fin markering af indkørsel til Skive
byområde fra vest. Den markante samlede centerbebyggelse kan udgøre et samlende element i
et område, som ellers fremtræder noget fragmenteret af den mangeartede erhvervs- og centerbebyggelse.
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Planlægning
Lokalplan

Der skal udarbejdes en lokalplan, som skal muliggøre centret. Lokalplanen skal udarbejdes, så
den tilgodeser en fleksibilitet i anvendelsen, der muliggør en smidig, fremtidig udvikling af
centrets opbygning og faciliteter.
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Kommuneplan

Projektområdet ligger uden for kommuneplanens rammeområder. Der skal derfor udarbejdes et
tillæg til kommuneplanen, som fastlægger et afgrænset rammeområde for arealet, som muliggør
erhverv og detailhandel i området.

Detailhandel

For at muliggøre projektet skal kommuneplanens aflastningsområde City Vest udvides, så det
omfatter projektområdet. Den gældende Kommuneplan 2020-2032 fastlægger følgende retningslinjer for aflastningsområdet:
Lokalitet

Anvendelse

City Vest

Aflastningsområde

Max daglig- Max udMax pladsvarer
valgsvarer krævende
1.000
1.500
0

Max butiksareal i
Rest
området
12.800
1.900

Kommuneplanens gældende detailhandelsramme for aflastningscentret.

Som det fremgår, vil de gældende detailhandelsrammer ikke kunne rumme et projekt af den
karakter, som ønskes etableret.
Bygherre har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse af COWI, som kortlægger mulighederne
for at udvide detailhandlen i Skive i henhold til planlovens bestemmelser om detailhandel.
Analysen viser, at der vil behov for udvidelse af såvel areal til dagligvarer og udvalgsvarer i
kommunen. Der er detailhandelsområder med stor restrummelighed på grund af manglende
efterspørgsel. Denne rummelighed kan med fordel flyttes til steder, hvor der er behov og konkret interesse for at etablere detailhandel.

Miljøforhold

Projektet forventes at medføre en vis påvirkning af miljøet – herunder de trafikale forhold, det
lokale landskab og bymiljø. Desuden vil centret få indvirkning på kommunens eksisterende
detailhandelsstruktur.
Planlægning for storcenter af regional betydning vil formodentligt efter en screening afdække
krav om, at der udarbejdes en miljørapport, der redegør for centrets miljøpåvirkning.
Projektet skal screenes for, om der skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport for projektet. Bygherre har anmodet om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for projektet i sammenhæng med
den miljørapport for planlægningen, der forventes at skulle udarbejdes.

Bindinger

Der er registreret to eksisterende jorddiger i området. Digerne er meget sparsomt bevoksede
Det kræver dispensation fra museumsloven at ændre digerne. Det vil ikke være muligt at bevare
digerne i områdets fremtidige udvikling.
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Beskyttede diger i området.

Skråfoto af digerne.

Anden planlægning
Teknisk forsyning

Området skal tilsluttes eksisterende forsyningsledninger på forsyningsselskabernes vilkår. Der
vil være behov for at udarbejde tillæg til de gældende forsyningsplaner.

Servitutter

Der udarbejdes en servitutredegørelse for arealet, som afdækker eventuelle rettigheder eller
bindinger for arealet,

Tidsplan

Udarbejdes i samråd med kommunens sagsbehandler.
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