FORDEBAT
Indkaldelse af idéer og forslag til
- revision af butiksstrukturen i Skive Kommuneplan 2020-2032
- planlægning for udvidelse af butiksområdet, City Vest, i Skive
- indhold i miljøkonsekvensvurderingen for projektet

Nuværende butiksstruktur i Skive By, som den fremgår af kommuneplanen,
med markering af det nye butiksområde ved City Vest.

Skive Byråd har igangsat revision af butiksstrukturen i kommuneplanen samt planlægning for udvidelse af butiksområdet, City Vest.
Processen starter med en 4-ugers fordebat, hvor du indtil den 29. april
2022 kan komme med forslag og idéer til planlægningen samt
indholdet i miljøkonsekvensvurderingen for projektet.
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BAGGRUND
Skive Byråd besluttede den 29. marts
2022 at igangsætte revision af
detailhandelstemaet i Skive
Kommuneplan 2020-2032 samt at
igangsætte planlægning for et nyt
butiksområde (en udvidelse af
aflastningsområdet, City Vest).
På baggrund af den udarbejdede
Analyse af Handelslivet i Skive
Kommune, som kan ses her, ønsker
byrådet at gennemgå og ajourføre
detailhandels-temaet og butiksstrukturen i Kommuneplan 2020-2032,
så indholdet bliver retvisende og
forholder sig til de konkrete behov og
udviklingen på området.

For at kunne planlægge for en udvidelse
af butiksområdet, skal der udarbejdes en
lokalplan for området og en tilhørende
miljøvurdering.
Med denne offentlige fordebat kan du
derfor også komme med forslag og idéer
til indholdet i miljøvurderingen for
projektet for det nye butiksområde.

Derudover har Skive Kommune
modtaget en ansøgning fra Daugaard
Petersen A/S med ønske om at etablere
et nyt butiksområde ved City Vest i
Skive. På den baggrund ønsker byrådet
også at igangsætte en planlægningsproces, som skal skabe rammerne for at
gennemføre projektet.
Formålet med at udvide City Vest og
etablere et nyt butiksområde er at skabe
attraktive etableringsmuligheder til især
såkaldte boksbutikker i form af store
udvalgsvarebutikker. Det er butikker,
som typisk ikke kan indpasses i den
mere tætbebyggede bymidte, og
butikker, hvor der typisk er behov for, at
kunderne kan afhente varer i bil.
Det er vigtigt, at der i planlægningen for
en udvidelse af City Vest sikres en klar
rollefordeling mellem Skive bymidte og
butiksområdet, så nye butikker i City
Vest kommer til bedst muligt at supplere
det eksisterende handelsliv i bymidten.
En måde at begrænse indvirkningen på
det eksisterende handelsliv er ved at
fastsætte minimumsstørrelser for nye
butikker i City Vest og begrænse
omfanget af det nye butiksområde.
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REVISION AF KOMMUNEPLANENS
DETAILHANDELSTEMA OG BUTIKSSTRUKTUR
Der er brug for, at detailhandelsplanlægningen i Skive Kommuneplan
2020-2032, som er med til at sætte
rammerne for handelslivets udvikling,
bliver gennemgået og ajourført.

De nuværende retningslinjer for
detailhandelsplanlægning i Skive
Kommune, som der er brug for at få
revideret, kan ses i den gældende
Kommuneplan 2020-2032 her.

Kommunen har derfor fået udarbejdet
en Analyse af Handelslivet i Skive
Kommune, der kan ses her, som skal
bidrage med viden om detailhandlen og
den fremtidige udvikling af handelslivet i
kommunen.

Revisionen af detailhandelstemaet vil
blive indarbejdet i Kommuneplan 20202032 som et kommuneplantillæg, der
gennemgår detailhandels- og butiksstrukturen i hele kommunen, og vil
også omfatte udvidelsen af butiksområdet, City Vest, og en redegørelse
for dette.

En gennemgang af arealerne til
detailhandel (deres størrelse,
rummelighed, placering, tilgængelighed
mv.) samt af detailhandelsstrukturen og
dens afgrænsning i kommuneplanen er
derfor nu igangsat.

Revisionen vil derudover også komme
til at omfatte en nedjustering af
rummelighed i en række andre
detailhandelsområder.

På baggrund af den udarbejdede detailhandelsanalyse, der kommer med ny
og opdateret viden om handelslivet i
Skive Kommune, ønsker forvaltningen
at gennemgå og ajourføre rammer og
retningslinjer for detailhandel i
kommuneplanen, så disse bliver
retvisende og forholder sig til det
konkrete behov og udviklingen på
området.
Signaturforklaring til kortet til højre,
som viser den nuværende
detailhandelsstruktur i Skive By:
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NYT BUTIKSOMRÅDE – UDVIDELSE
AF CITY VEST I SKIVE
Behovet for at få udarbejdet en samlet
detailhandelsanalyse for kommunen er
også udsprunget af det konkrete
projektønske om at udvikle et nyt
område til detailhandel i forlængelse af
det eksisterende butiksområde, City
Vest, i Skive.
Detailhandelsanalysen giver det
nødvendige grundlag for at kunne
planlægge for en udvidelse af det
eksisterende City Vest. Analysen har
derudover også været en forudsætning
for, at den nødvendige detailhandelsredegørelse for udvidelsen af butiksområdet har kunne udarbejdes.

Den eksisterende bebyggelse på landbrugsejendommen, Ballingvej 1

Erhvervsområdet ved Elskjærbakken
øst for det nye butiksområde.

Den udarbejdede detailhandelsredegørelse kan ses her.
Det er muligt at udvide et aflastningsområde (butiksområde), hvis det f.eks.
er for at aflaste midtbyen eller for at
e
give plads til butikker, der ikke uden
l
videre kan placeres i midtbyen som
f.eks. store udvalgsvarebutikker.

Kig mod øst ad Holstebrovej med det
eksisterende butiksområde, City Vest,
længst væk til venstre for rundkørslen.

Området

f

Området fungerer i dag som aktivt
landbrug på adressen Ballingvej 1 i det
vestlige Skive.
Området udgør et areal på ca. 10 ha. og
ligger ved rundkørslen, der fordeler
trafikken fra Holstebrovej, Ballingvej og
Katkjærvej.
Det omkringliggende byområde udgøres
primært af erhverv og detailhandel.

Området for det nye butiksområde set
fra Holstebrovej mod nord.

Kig udover området fra Ballingvej.

Området ligger i dag i landzone uden for
gældende kommuneplanrammer og
lokalplan men grænser op til byzonen for
Skive By.
H

Inden for området falder terrænet med
16 meter fra nord mod syd.

Området ses bag rundkørslen mellem
Holstebrovej og Ballingvej.
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Projektbeskrivelse
Det er Daugaard Pedersen A/S og Libak
Retail, som sammen har skabt en vision
for udvikling af et nyt, attraktivt
handelsområde i Skive og som har
indgået aftale om køb af den
pågældende landejendom.
Projektet tænkes disponeret med
primær tilkørsel fra Holstebrovej og
placering af bebyggelsen i tre niveauer
op ad bakken mod nord. Området skal
betjenes af en ankomstvej, som giver
adgang til et centralt parkerings- og
ankomstområde, hvor de besøgene let
kan orientere sig og fordele sig i
Projektafgrænsning
området. Der vil tillige være to tilkørsler
fra Ballingvej.
Bebyggelsen udgør ca. 30.000 m2.
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 f.eks. liberale
erhverv, kontorer, servicevirksomheder,
fitnesscenter og lignende. Den
maksimale højde forventes at blive ca.
12 m. Der tænkes derudover i mulighed
for at etablere restaurant, legeplads
tankanlæg med eventuel kiosk og
vaskehal placeret synligt i området
nærmest 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.
Projektet er beskrevet nærmere i et
notat fra bygherre, som kan læses her.

Placering af det nye butiksområde
mellem Ballingvej og Holstebrovej vest
for det eksisterende butiksområde, City
Vest i Skive.

3D-skitseudkast til disponering af det nye butiksområde af Daugaard Pedersen / LIFA.
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Skitseudkast 1 til disponering af det nye butiksområde.
Forslaget er udarbejdet af Daugaard Pedersen / LIFA.

Skitseudkast 2 til disponering af det nye butiksområde med en
forlægning af Ballingvej vest om området.
Forslaget er udarbejdet af Daugaard Pedersen / LIFA.
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Planforhold
Arealet ligger i dag i landzone og er ikke
omfattet af kommuneplanens
rammebestemmelser eller lokalplan.
Ejendommen grænser op mod byzone
(vises med rød skravering på kortet til
højre) mod Ballingvej og Elskjærbakken
mod øst og mod Holstebrovej mod syd,
og det er derfor muligt at planlægge, at
ejendommen overføres til byzone og
anvendes til byudvikling.
Det eksisterende butiksområde ved
Holstebrovej øst for Vestre Boulevard er
udlagt som aflastningsområde til
detailhandel i kommuneplanen (vises
med grønt på kortet til højre).

Vejforhold
Projektet vil medføre en betydeligt øget
trafik. Der skal derfor ses konkret på,
hvordan den øgede trafik kommer til at
påvirke trafikafvikling og
fremkommelighed, herunder i de tre
rundkørsler umiddelbart øst for
projektet, hvor der i forvejen er
udfordringer med afviklingen af
trafikken.
En mulighed for eventuelt at kunne
omlægge Ballingvej, så den i stedet for
det nuværende forløb føres frem til
Holstebrovej vest om den foreslåede
udvidelse af butiksområdet, er dukket op
i forbindelse med undersøgelser af den
overordnet trafikafvikling i Skive Vest.
Den eventuelle mulighed skal ses i lyset
af et ønske om at skabe bedre
trafikafvikling og tilgodese fremtidig
planlægning. Denne mulighed og
generelt de trafikale forhold ved en
udvidelse af butiksområdet er ved at
blive undersøgt nærmere.

Principskitse for en eventuel omlægning af
Ballingvej.
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INDHOLD I MILJØKONSEKVENSVURDERING
Bygherre har anmodet om, at der
udarbejdes en miljørapport for projektet.
Skive Kommune har derfor udarbejdet et
udkast til afgrænsning af miljørapporten,
som kan ses her. Afgrænsningen er
kommunens bestilling af, hvad bygherre
skal undersøge i miljørapporten. Vi har
indtil videre vurderet at følgende forhold
er væsentlige:
Trafikale forhold
Projektet vil medføre en betydeligt øget
trafik. Det skal belyses, hvordan den
øgede trafik påvirker trafikafvikling og
fremkommelighed, herunder i de tre
rundkørsler umiddelbart øst for
projektet.
Landskab og visuelle forhold
Projektet er placeret på den sydvendte
skråning ned mod Karup Møllebæk. Det
skal beskrives, hvordan projektet
påvirker oplevelsen af landskabet,
herunder udsigtsforholdene fra
Ballingvej nord for projektområdet. Det
skal desuden belyses, hvordan projektet
påvirker den visuelle oplevelse af
Holstebrovej og Ballingvej som
indfaldsveje, herunder betydningen af
afskærmende beplantning, belysning og
skiltning. Som en del af dette skal der
udføres en række visualiseringer af
projektet.
Kulturarv
Der er registreret to bevaringsværdige
diger i området, ligesom der er
arkæologiske interesser. Der skal
redegøres for den kulturhistoriske værdi
af disse forhold, og påvirkningen skal
vurderes.
Jordhåndtering og jordbalance
Projektet kræver en omfattende
terrænregulering. Det skal beskrives i
hvilket omfang, der skal bortskaffes
overskudsjord, og hvordan dette
håndteres. Det skal desuden vurderes,
om terrænreguleringen påvirker
grundvandet, eksempelvis gennem

behov for midlertidige eller permanente
grundvandssænkninger.
Håndtering af overfladevand
Området omfatter i dag hovedsageligt
dyrkede marker. Ved gennemførelse af
projektet vil hovedparten af området
blive befæstet, og det skal beskrives,
hvordan overfladevand håndteres,
herunder hvordan regnvandsstrømme
ind og ud af området påvirkes.
Lys- og støjgener
Der forventes lys- og støjgener fra
byggepladsbelysning og konstruktionsarbejde i anlægsfasen. Det skal belyses,
om og hvordan grænseværdier kan
overholdes. Lys- og støjgener i
driftsfasen forventes at kunne komme
fra belysning af parkeringsarealer samt
støj i forbindelse med varelevering. Det
skal belyses, i hvilket omfang dette
påvirker støjfølsom anvendelse såsom
boliger, eksempelvis ved Bakkedraget,
samt hvilke tiltag der gøres for at
begrænse generne.
Natur og beskyttede arter
Der findes to beskyttede diger i
projektområdet, samt en række gamle
træer i tilknytning til den eksisterende
landejendom. Det skal vurderes, om der
er forekomster af beskyttede arter (bilag
4 arter) i tilknytning til diger eller træer,
hvordan projektet i givet fald påvirker
disse bestande samt hvilke tiltag, der
kan gøres for at sikre eller flytte
bestandene.
Bygherre vil også blive bedt om at
beskrive et alternativ, hvor området
vejbetjenes fra en ny vej, der etableres
som en omlægning af Ballingvej vest om
projektområdet. Denne vejføring indgår
som en mulighed i forbindelse med en
overordnet planlægning for den
fremtidige trafikafvikling i den vestlige
del af Skive By, og alternativet skal
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belyse, at projektet kan gennemføres,
hvis denne løsning vælges.

DEN VIDERE PROCES
Der er igangsat to planopgaver: En
revision af kommuneplanen ift.
detailhandel samt konkret planlægning
for udvidelse af butiksområdet med
udarbejdelse af lokalplan og tilhørende
miljøvurdering.
Et tillæg til kommuneplanen vil omfatte
begge planopgaver.
Første del af processen er denne 4-ugers
fordebat, hvor du kan komme med
forslag og idéer til planopgaverne.
Behandling af de indkomne forslag og
idéer vil blive forelagt til politisk
behandling inden sommerferien.

Dernæst vil der blive udarbejdet et tillæg
til kommuneplanen, et forslag til
lokalplan for projektet samt
miljøvurdering af henholdsvis planen og
projektet, der alle vil komme i offentlig
høring i 8 uger.
Derefter tager byrådet stilling til, om
plangrundlaget skal vedtages endeligt,
så detailhandelstemaet i
kommuneplanen kan blive revideret og
projektet for det nye butiksområde kan
realiseres.

Kom med dine forslag og idéer
Har du forslag eller idéer til revisionen af detailhandelstemaet i kommuneplanen,
planlægningen for udvidelse af butiksområdet ved City Vest og/eller til afgrænsningen af
miljørapporten og miljøkonsekvensvurderingen for projektet, så er det nu, du kan deltage i
debatten.
Vi vil f.eks. gerne have inputs til:
•
•

dagligvarestrukturen i Skive By og/eller i hele kommunen
rollefordeling mellem Skive bymidte og butiksområdet (indvirkning på midtbyen)

•
•
•
•
•

minimumsstørrelse for butikker i det nye butiksområde
håndtering af regnvand i det nye butiksområde
vejforhold og -betjening til/fra det nye butiksområde
arkitektur, højder og indpasning af det nye butiksområde i landskabet
beplantning og rekreative muligheder i og omkring det nye butiksområde

•
•

indholdet i miljøkonsekvensvurderingen for det konkrete projekt
om der er spørgsmål vedrørende miljøpåvirkninger fra projektet for butiksområdet, som bør belyses i miljørapporten

Hvis du har forslag eller ideer, skal du sende dem til Skive Kommune på
tek@skivekommune.dk senest den 29. april 2022.
Har du spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte Line Byskov, på tlf. 9915 3679 eller
på mail libs@skivekommune.dk.
Dette debatoplæg kan ses på plandata.dk og skive.dk, hvor der også kan hentes
oplysninger om gældende planforhold.
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