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Baggrund og formål

I aflastningsområdet City Vest i Skive findes i dag en række store kædebutikker.
Alligevel mangler i Skive flere af de kendte kædebutikker inden for f.eks. hus-,
have- og fritidsudstyr. Aflastningsområdet er i dag fuldt udbygget ift. områdets
geografiske afgrænsning i kommuneplanen, og der er begrænset restrummelighed set ift. det tilladte m² detailhandel i området. Planlægning for en udvidelse
af aflastningsområdet vil skabe plads til nye storbutikker, herunder manglende
kædebutikker.
Formålet med en udvidelse er at skabe mulighed for et attraktivt udbud af boksbutikker i form af store udvalgsvarebutikker, butikker med særligt pladskrævende varegrupper (SPV) samt 1-2 store dagligvarebutikker. 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.
En udvidelse af aflastningsområdet i Skive vil kunne bidrage til, at handelslivet i
Skive Kommune udvikles med butikker, som ikke i forvejen findes i Skive, så
borgere i Skive Kommune kan handle lokalt i stedet for at køre til Viborg, Holstebro eller Herning, og som alternativ til at handle på nettet eller hente varer
bestilt på nettet i den lokale butik. En udvidelse af aflastningsområdet vil styrke
Skive i den regionale konkurrence med andre handelsbyer og bidrage til, at en
større del af handlen holdes hjemme i Skive Kommune.
Daugaard Pedersen, som ønsker mulighed for etablering af ny detailhandel i en
udvidelse af aflastningsområdet, har bedt COWI om at opfylde planlovens og
Vejledning om detailhandelsplanlægnings redegørelseskrav ved planlægning for
en udvidelse af aflastningsområdet i Skive.
Formålet med detailhandelsredegørelsen er bl.a. at vurdere behovet for nye butikker i en udvidelse af aflastningsområdet og vurdere effekterne for den eksisterende detailhandel. Dels for at opfylde redegørelseskravene og dels for at bidrage til grundlaget for en politisk stillingtagen til igangsætning af planlægning
for aflastningsområdet. Redegørelsen kan anvendes som del af et tillæg til Kommuneplan 2020-2032 for Skive Kommune.
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Datagrundlag

I udarbejdelsen af redegørelsen er der taget udgangspunkt i data om bl.a. befolkning, forbrug og omsætning fra Analyse af handelslivet i Skive Kommune,
2021, COWI, der er vedlagt som Bilag 1 til denne detailhandelsredegørelse.
Oplysninger om omfanget af den eksisterende detailhandel er hentet fra de seneste detailhandelsredegørelser for kommunerne i influensområdet. Oplysninger
om effekterne ved realisering af de planlagte aflastningsområder i kommunerne
i influensområdet er hentet fra detailhandelsredegørelserne for planlægningen
for de pågældende aflastningsområder.
Omsætning- og forbrugstal er for år 2019 og er anført i 2021-priser og inkl.
moms, medmindre andet er angivet. I beregningen af forbrug er nethandlen
trukket ud af forbruget, medmindre andet er angivet.
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Redegørelseskrav

Planlægning for aflastningsområdet forudsætter en redegørelse. To sæt delvist
overlappende krav om redegørelse i planloven skal opfyldes: De almindelige
krav ved planlægning for retningslinjer til detailhandel skal opfyldes, og de særlige krav, ved planlægning for et aflastningsområde, skal opfyldes.
De almindelige krav fremgår af planlovens § 11 e, stk. 4 og har følgende hovedindhold:
1 Vurdering af omfanget af den eksisterende detailhandel.
2 Vurdering af behovet for yderligere detailhandel.
3 Vurdering af sammenhængen med målene for detailhandelsstrukturen.
4 Oplysning om sammenhængen med målene for den kommunale hovedstruktur.
5 Angivelse af tilgængeligheden for de forskellige trafikarter.
De særlige krav fremgår af planlovens § 11 e, stk. 5 og har følgende hovedindhold:
Der skal redegøres for kundegrundlaget, som etableringen af den nye detailhandel baseres på, det opland, som aflastningsområdet henvender sig til, og hvordan udvidelsen af aflastningsområdet kan:
1 Styrke konkurrencen og bidrage til lavere priser.
2 Påvirke den eksisterende detailhandel.
3 Forventes at påvirke byens samlede oplandseffekt ift. nabokommuner.
Derudover skal redegørelsen leve op til kravene i Vejledning om detailhandelsplanlægning.

3.1.1 Vejledningens trin ved redegørelse for planlægning
for aflastningsområder
Det følgende er en oversigt over, i hvilke afsnit i dette notat, at Vejledning om
detailhandelsplanlægnings trin ved redegørelse for planlægning for aflastningsområder behandles:
Step 0
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4

Vurdering af behov for udvidelse: Afsnit 9.
Redegørelse for kundegrundlag og opland samt vurdering af oplandseffekt: Afsnit 8, 9 og 12.
Vurdering af aflastningsområdets forventede påvirkning af butiksforsyningen: Afsnit 11.
Vurdering af om aflastningsområdet kan styrke konkurrencen: Afsnit
13.
Sammenfattende konsekvensvurderingsskema: Afsnit 14.
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Beliggenhed og udstrækning

I det eksisterende aflastningsområde ligger i dag fire dagligvarebutikker i form
af discountbutikkerne ALDI, Netto og Rema 1000 og et apotek, fem udvalgsvarebutikker i form af JYSK, thansen, Sport 24 Outlet, Skousen, Maxi Zoo samt en
butik med særligt pladskrævende varegrupper (SPV) i form af byggemarkedet
jem & fix. I området ligger desuden tre kundeorienterede serviceerhverv i form
en grillbar, en frisør og et ubemandet tankanlæg.
Udvidelsen af aflastningsområdet vil omfatte et område mellem Holstebrovej og
Ballingvej. Det udvidede aflastningsområdes principielle afgræsning fremgår af
Figur 4-1. I nævnte udvidelsesområde ligger i dag en landbrugsejendom, mens
den resterende del af området udgøres af dyrket landbrugsjord. I området er
der mulighed for etablering af et optimalt disponeret butiksområde med moderne og tidssvarende butiksanlæg med tilstrækkelig og lettilgængelig parkering
i terræn.
Syd for Hobrovej, ved Katkjærvej, ligger desuden to udvalgsvarebutikker i et
område til butikker med SPV. Det foreslås, at området indgår i en udvidelse af
aflastningsområdet for derved at bringe detailhandelsplanlægningen i overensstemmelse med den faktiske anvendelse. I denne del af aflastningsområdet muliggøres ingen udbygning af detailhandlen.

Figur 4-1

Den principielle afgrænsning af det udvidede aflastningsområde i Skive.
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Tilgængelighed

Årsdøgnstrafikken (ÅDT) på Ballingvej, som løber øst for udvidelsesområdet,
blev målt til ca. 4.575 køretøjer i 2016. ÅDT på Holstebrovej, der ligger syd for
aflastningsområdet, blev målt til ca. 4.610 køretøjer i 2016.
Holstebrovej forbinder projektområdet med Herningvej, som fungerer som omfartsvej i Skive, foruden at forbinde Skive med Herning. Holstebrovej forbinder
desuden projektområdet med det vestlige opland og Holstebro. Ballingvej forbinder projektområdet med bl.a. Balling og Rødding.

Figur 5-1

Køretidsoplande og køretider fra det nye aflastningsområde i Skive.
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Der er god tilgængelighed for bilister med gode forbindelser til- og fra Skive og
det resterende opland. Der vil ifm. etableringen af aflastningsområdet blive
etableret et passende antal lettilgængelige parkeringspladser, og der vil iht. Ladestanderbekendtgørelsen blive etableret elladestandere og parkeringspladser
vil blive forberedt til fremtidige elladestandere ved etableringen af den nye bebyggelse. Den detaljerede disponering af projektområdet, herunder det præcise
antal parkeringspladser og placeringen af varelevering mv. afklares i det videre
arbejde med projektet.
Der er ved projektområdet for nuværende ingen busstoppesteder. De nærmeste
stoppesteder er beliggende på Holstebrovej omkring 450 m fra projektområdet.
Fodgængere skal på vejen til- og fra bussen krydse tre rundkørsler med en stor
trafikmængde. Der er dermed i dag begrænset tilgængelighed for de kundegrupper, som rejser med offentlig transport. Regionalbusruten 443 og 444 kører
imidlertid forbi projektområdet på Holstebrovej, og der kan være mulighed for at
etablere et nyt stoppested ved projektområdet, hvilket vil give området en god
tilgængelighed med kollektiv transport.
Der er en god tilgængelighed for cyklister med en samlet kombineret cykel- og
gangsti på Holstebrovej, som løber forbi området. En kombineret cykel- og
gangsti findes også på en strækning af Ballingvej fra rundkørslen til Bakkedraget. På det videre vejforløb findes ingen cykelsti.
Området er tilgængeligt for gående med en delt gang- og cykelsti langs både
Holstebrovej og dele af Ballingvej. Området ligger på kanten af Skive, hvilket
betyder, at gående sandsynligvis vil vælge offentlig transport på en del af strækningen til området.

Figur 5-2

Eksisterende stoppesteder i umiddelbar nærhed til projektområdet, der er
markeret med orange.
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Sammenhæng med kommuneplan

I det følgende beskrives sammenhængen mellem kommuneplanlægningen for
udvidelsen af aflastningsområdet og hhv. hovedstruktur og mål for detailhandlen
i Kommuneplan 2020-2032 for Skive Kommune. Desuden beskrives sammenhængen med Skive Kommunes forslag til reviderede mål for detailhandlen.

6.1

Sammenhæng med hovedstruktur

I henhold til Kommuneplan 2020-2032 for Skive Kommune ønskes et mangfoldigt og stærkt handelsliv med et opland, der rækker ud over kommunegrænsen. I hovedstrukturen står det beskrevet, at Skive er den naturlige centerby
med mange udvalgsvarebutikker og en dagligvareforsyning, der er beliggende
dels i Skive Midtby, Skives bydele og i oplandsbyerne. Det fremgår af kommuneplanen, at Skive by har et uudnyttet potentiale ift. købekraft og udbuddet af butikker. Byen er i konkurrence med de omkringliggende byer, herunder særligt
Viborg og Holstebro. Disse byer har overlappende oplande med Skive, og derfor
er det vigtigt, at Skive anvender sine styrker for at tiltrække flere handlende.
Det nye aflastningsområde vil muliggøre vækst og udvikling i området ved City
Vest, hvor der allerede i dag findes detailhandel. Med et nyt aflastningsområde
er der potentiale for at trække en række kædebutikker inden for især øvrige udvalgsvarer og SPV til Skive, hvorved Skive styrkes som hovedby i Skive Kommune.
Gennem en minimumsbutiksstørrelse på 500 m² pr. ny butik i aflastningsområdet målrettes aflastningsområdet arealkrævende butikker. Dermed understøttes
en rollefordeling mellem aflastningsområdet og Skive bymidte såvel som kommunens øvrige bymidter.

6.2

Sammenhæng med mål for detailhandel

Skive Kommune opstiller i Kommuneplan 2020-2032 følgende mål for detailhandlen:
Handelslivet skal sikres en positiv udvikling med muligheder for opbygning af en
varieret og dynamisk butiksstruktur.
Planlægning for udvidelse af aflastningsområdet skaber rum til arealkrævende
butikker, herunder kapitalkædebutikker inden for udvalgsvarer, som mangler i
Skive i dag. Planlægningen vil derved understøtte et større og mere varieret butiksudbud og en effektiv og dynamisk butiksstruktur til gavn for forbrugerne.
Dagligvareforsyningen i oplandsbyerne skal understøttes gennem planlægning
og administration.
Daugaard Pedersen ønsker mulighed for, at der i udvidelsen af aflastningsområde muliggøs etableringen af 1.800 m² dagligvarebutiksareal. Realiseringen af
en ny stor dagligvarebutik i udvidelsen af aflastningsområdet vil bidrage til dagligvareforsyningen i det vestlige Skive og nærliggende landsbyer som Hvidbjerg,
Rønbjerg og Rettrup. Borgerne i disse mindre byer vil få adgang til et større
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dagligvarebutiksudbud. Konsekvensvurderingen i afsnit 11.2 viser, at kun en begrænset del af dagligvareomsætningen i det udvidede aflastningsområde vil
blive hentet fra oplandsbyerne. Planlægningen vil således ikke understøtte en
dagligvareforsyning i selve oplandsbyerne, men borgerne i en række oplandsbyer får adgang til en forbedret dagligvareforsyning inden for kort afstand.
Der skal arbejdes for et stærkt og attraktivt handelsliv i Skive Midtby, hvor moderne og kvalitetsbetonede butikker skaber et spændende og oplevelsesrigt
miljø i samspil med kulturelle og kommercielle arrangementer.
Udvidelsen af aflastningsområdet skaber plads til etablering af butikstyper og
kæder, som ikke uden videre kan indpasses i tætbebyggede bymidter grundet
behov for megen fysisk plads og høj biltilgængelighed. Det vurderes, at de nye
butikstyper i vid udstrækning vil supplere bymidtens detailhandel. Et vist overlap
kan dog ikke undgås, og konsekvensvurderingen viser, at den nye detailhandel
vil hente en del af sin omsætning fra detailhandlen i Skive Midtby. Dette forhindrer imidlertid ikke, at Skive Kommune og handelslivets aktører fortsat kan arbejde for et styrke handelslivet i Skive Midtby.
Det skal sikres, at byens rum, i form af gågader, pladser, torve og stier danner
rammen om et sammenhængende handelsområde i Midtbyen.
Udvidelsen af aflastningsområdet vurderes ikke at påvirke gågader, pladser,
torve og stier i Skive bymidte.
Der skal sikres fremkommelighed, parkering, gode vejforbindelser og kollektive
transportmuligheder til Skives centrale butiksområde.
Det vurderes, at udvidelsen af aflastningsområdet til en vis grad kan bidrage til
at aflaste bymidten for biltrafik, hvorved fremkommeligheden til bymidten forbedres.
Der skal planlægges for lettilgængelige og større parkeringsanlæg i tilknytning til
Midtbyen.
I udvidelsen af aflastningsområdet vil der blive etableret et større antal p-pladser i tilknytning til butikkerne, men p-pladserne vil ikke kunne anvendes ifm. besøg Skive bymidte, som er ligger knap 2 km øst for aflastningsområdet.
Kommuneplan 2020-2032 indeholder desuden følgende mål specifikt for Skive
Midtby:

›

Skive Midtby er kommunens naturlige handelscentrum og skal fastholdes og
videreudvikles som et attraktivt handelsområde.

›

Der skal skaffes plads til større butikker i Skive Midtby gennem udvidelse af
eksisterende butikker ”bagud", herunder mulighed for at etablere butiksar-

›
›

kader i tilknytning til gågaderne.
Der skal laves operationelle regler for arkitektur, facader, skilte og markiser
for handelsgaderne i Skive Midtby.
Antallet af p-anlæg i Skive Midtby skal reduceres og der skal i stedet etableres større samlede anlæg i tilknytning til handelsgaderne.
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›

Skive Midtby skal fortsat være et attraktivt sted for etablering og drift af
udviklings, service og handelsvirksomheder.

Der kan ikke undgås en vis konkurrence mellem udvidelsen af aflastningsområdet og Skive Midtby, selvom der planlægges for en rollefordeling mellem de to
områder. Planlægningen for aflastningsområdet vil dog ikke forhindre, at der i
øvrigt arbejdes for en videreudvikling af Skive Midtby som et attraktivt handelsområde, og Skive Midtby vil også efter udvidelsen af aflastningsområdet have
status som kommunens naturlige handelscentrum. Der vil også fremadrettet
være mulighed for at arbejde for plads til større butikker i Skive Midtby, mere
operationelle regler for den fysiske fremtræden, optimering af parkering og
Skive Midtby vil også fremadrettet være et attraktivt sted at drive erhverv. På
den baggrund vurderes det, at planlægningen for udvidelsen af aflastningsområdet er i overensstemmelse med målene for Skive Midtby.
Med planlægningen for udvidelsen af aflastningsområdet skaber Skive Kommune
mulighed for detailhandel på en placering, hvor der er konkret interesse, og hvor
der kan redegøres for et tilstrækkeligt kundegrundlag. Aflastningsområdet vil
styrke Skive som detailhandelsdestination, især for lokale borgere, der med et
større butiksudbud afholdes fra at køre til Viborg, Holstebro, Herning og Nykøbing.
Det vurderes at planlægningen for en udvidelse af aflastningsområdet er i overensstemmelse med målene for detailhandlen i Kommuneplan 2020-2032 for
Skive Kommune.
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Eksisterende detailhandel

I det følgende beskrives omfanget af den eksisterende detailhandel målt på antal butikker, areal og omsætning. For en mere detaljeret beskrivelse, herunder
af brancher og kædeforhold samt udviklingen over tid, henvises til seneste detailhandelsanalyse fra 2021.

7.1

Eksisterende detailhandel i Skive

7.1.1 Antal butikker
Der er 240 butikker i Skive Kommune. Heraf er 83 eller 35 % dagligvarebutikker, 39 eller 16 % er beklædningsbutikker, 88 eller 37 % er øvrige udvalgsvarebutikker og 30 eller 13 % er butikker med særligt pladskrævende varegrupper
(SPV). Ud af de 30 butikker med SPV er halvdelen forhandlere af motorkøretøjer.
I Skive er knap 75 % af butikkerne udvalgsvarebutikker, mens det i de øvrige
dele af Skive Kommune kun er knap 45 %. Den tydelige overvægt af udvalgsvarebutikker i Skive viser, at byen er kommunens hovedhandelsby. I de øvrige
dele af Skive Kommune, der er mere tyndt befolkede, er der en overvægt af
dagligvarebutikker, hvilket afspejler, at detailhandlen her i højere grad er lokalt
orienteret.
Tabel 7-1
ANTAL BUTIKKER I 2021
Indb.

Indb.

Daglig-

Beklæd-

Øvrige

%

varer

ning

udvalgsvarer

21

32

36

1

69

90

38

13

3

27

14

44

57

24

Skive bymidte
9.740

SPV

Udvalgsvarer

I alt

og SPV

Andel
%

21

Skive midt i øvrigt
Skive by nord

3.930

8

3

-

1

1

2

5

2

Skive by syd

7.000

15

8

1

5

5

11

19

8

Skive Kommune nord

11.210

24

19

2

8

2

12

31

13

Skive Kommune vest

8.860

19

12

1

6

4

11

23

10

Skive Kommune øst

5.480

12

7

-

5

3

8

15

6

46.220

100

83

39

88

30

157

240

100

Skive Kommune i alt

7.1.2 Areal
Detailhandlen i Skive Kommune har et samlet areal på ca. 155.250 m². Arealet
fordeler sig med ca. 43.900 m² eller ca. 28 % på dagligvarebutikker, ca. 20.100
m² eller ca. 13 % på beklædningsbutikker, ca. 37.150 m² eller ca. 24 % på øvrige udvalgsvarebutikker og ca. 54.100 m² eller ca. 35 % på butikker med SPV.
Koncentrationen af butikker i Skive kommer til udtryk i fordelingen af arealet i
Skive Kommune. Skive midt tegner sig for i alt ca. 58 % af det samlede areal,
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fordelt med ca. 40.750 m² i Skive bymidte og 49.550 m² Skive midt i øvrigt. I
Skive findes ca. 69 % af det samlede areal i Skive Kommune.
Tabel 7-2
AREAL I 2021, M²
Dagligvarer

Skive bymidte

Beklæd-

Øvrige

ning

udvalgsvarer

SPV

Udvalgsvarer

I alt

og SPV

13.050

13.750

12.950

1.050

27.750

40.750

Skive midt i øvrigt

7.350

3.700

14.800

23.700

42.200

49.550

Skive by nord

1.900

-

100

2.900

3.000

4.950

Skive by syd

3.850

850

2.050

5.250

8.200

12.050

Skive Kommune nord

10.550

1.450

2.800

3.900

8.200

18.700

Skive Kommune vest

5.050

300

1.950

9.100

11.400

16.450

Skive Kommune øst

2.100

-

2.550

8.150

10.650

12.800

111.400

155.250

Skive Kommune i alt
Andel af total, %
Gns. areal pr. butik

43.900

20.100

37.150

54.100

28

13

24

35

-

100

525

530

420

1.805

-

645

Arealerne er summeret og derefter afrundet til nærmeste 50 m².

16

14
12

Antal butikker

12

10
8

6
4

2
0
0-99 m²
Dagligvarer

Figur 7-1

100-199 m²
Beklædning

200-299 m²

300-499 m²

Øvrige udvalgsvarer

500-999 m²

>1.000 m²

Særligt pladskrævende

Antal butikker i Skive bymidte fordelt på størrelsesgrupper og hovedbrancher.

7.1.3 Omsætning
Detailhandlen ekskl. forhandlere af motorkøretøjer omsatte for ca. 2 mia. kr. i
2019. Heraf udgjorde dagligvareomsætningen ca. 1.235 mio. kr. eller ca. 61 %,
og udvalgsvareomsætningen udgjorde ca. 790 mio. kr. eller ca. 39 %.
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Udvalgsvareomsætningen var fordelt med ca. 210 mio. kr. på beklædning og ca.
580 mio. kr. på øvrige udvalgsvarer. Derudover omsatte de 15 forhandlere af
motorkøretøjer for i størrelsesordenen 500-600 mio. kr.
Skive bymidte er det største udbudspunkt med 39 % af den samlede omsætning
og 56 % af den samlede udvalgsvareomsætning i Skive Kommune. Omsætningen i Skive bymidte var ca. 785 mio. kr. fordelt med ca. 345 mio. kr. på dagligvarer, ca. 185 mio. kr. på beklædning og ca. 255 mio. kr. på øvrige udvalgsvarer.
Det næststørste udbudspunkt er aflastningsområdet City Vest i Skive, hvor butikkerne i alt omsatte for ca. 275 mio. kr. Aflastningsområdet City Vest står for
ca. 14 % af den samlede omsætning i Skive Kommune.
Tabel 7-3
OMSÆTNING I 2019, MIO. KR.
Dagligvarer

Beklædning

Øvrige

I alt

udvalgsvarer
Skive bymidte

345

Skive midt i øvrigt

280

185

255
250

Skive by nord

Andel,
%

785

39

525

26

*

*

175

9

280

14

135

7

*

*

195
Skive by syd
Skive Kommune nord

255

110

Skive Kommune vest
165
Skive Kommune øst
Skive Kommune
Andel af total, %

1.235

210

580

2.025

61

10

29

100

100

Omsætningen i SPV-butikker, som ikke er forhandlere af motorkøretøjer, indgår i øvrige udvalgsvarer. Omsætningen i varehuse er fordelt på hovedbrancher. Tallene er summeret og derefter afrundet. *Omsætningen kan ikke oplyses af anonymitetshensyn.

7.2

Eksisterende detailhandel i influensområdet uden for
Skive Kommune

I det følgende beskrives omfanget af den detailhandel, der påvirkes ved en udbygning af det udvidede aflastningsområdet i Skive.

7.2.1 Viborg
Godt 3 km vest for Viborg bymidte ligger aflastningsområdet Holstebrovej med
24 butikker, herunder Bilka og 19 udvalgsvarebutikker. Herudover ligger en
række øvrige store udvalgsvarebutikker nær aflastningsområdet.
Detailhandlen i aflastningsområdet Holstebrovej havde et samlet areal på ca.
51.300 m², hvoraf arealet af udvalgsvarebutikker var 30.600 m² arealet af

14
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butikker med SPV var 8.200 m². Dagligvareomsætningen var ca. 1,15 mia. kr.
og udvalgsvareomsætningen var ca. 1,37 mia. kr. i Viborg by i øvrigt i 2019.
Heraf udgjorde omsætningen i aflastningsområdet lidt over halvdelen.

7.2.2 Holstebro
I Holstebro aflastningsområde, Nyholm, var der 38 udvalgsvarebutikker, heraf
26 boligudstyrsbutikker, i 2017. Herudover ligger Bilka samt en række butikker
med særligt pladskrævende butikker i aflastningsområdet.
Udvalgsvarebutikkerne i Holstebro aflastningsområde havde et samlet areal på
ca. 40.300 m², heraf udgjorde arealet af butikker med boligudstyr 75 %.
Udvalgsvareomsætningen i Holstebro aflastningsområde i 2016 blev estimeret til
knap 1,04 mia. kr.

7.2.3 Herning
I området ved herningCentret er der 85 butikker. Butikkerne i området ved herningCentret fordeler sig med 9 % dagligvarebutikker, 39 % beklædningsbutikker, 47 % øvrige udvalgsvarebutikker og 5 % butikker med SPV.
Detailhandlen i området ved herningCentret har et samlet areal på ca. 67.900
m² fordelt med ca. 12.700 m² på dagligvarer, ca. 11.500 m² på beklædning, ca.
24.300 m² på øvrige udvalgsvarer og ca. 19.400 m² på SPV.
Området ved herningCentret er målt på omsætning det største udbudspunkt
med 33 % af den samlede omsætning og 49 % af den samlede udvalgsvareomsætning i Herning Kommune. Omsætningen i området ved herningCentret var
ca. 1.465 mio. kr. fordelt med ca. 500 mio. kr. på dagligvarer, ca. 290 mio. kr.
på beklædning og ca. 675 mio. kr. på øvrige udvalgsvarer.

7.2.4 Nykøbing
I Aabro Fald ligger der to udvalgsvarebutikker; JYSK og thansen samt byggemarkedet jem & fix. Butikkernes areal er ca. 3.500 m²
I Nykøbing bymidte ligger der en butik med hårde hvidevarer og en sportsbutik
med et samlet bruttoareal på knap 400 m². I Nykøbing by i øvrigt ligger der to
udvalgsvarebutikker; Garant og Danbo Møbler. Derudover ligger der tre butikker
med særlig pladskrævende varer ved Soltoften; byggemarkedet XL Byg, køkkenbutikken JKE Design og planteskolen Højsager Plantehandel. I Nykøbing Mors
by i øvrigt er i alt 7.900 m² udvalgsvarebutikker og butikker med SPV ekskl. forhandlere af motorkøretøjer.
Udvalgsvareomsætningen i Morsø Kommune blev estimeret til ca. 130 mio. kr. i
2020.
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7.2.5 Thisted
Der var 202 butikker i Thisted i august 2017, heraf var 52 dagligvarebutikker,
40 var beklædningsbutikker, 79 var øvrige udvalgsvarebutikker og 31 var butikker med SPV.
Detailhandlen i Thisted havde i 2017 et samlet areal på ca. 102.000 m² fordelt
med ca. 23.500 m² på dagligvarer, 11.300 m² på udvalgsvarer, ca. 29.700 m²
på øvrige udvalgsvarer og ca. 38.000 på SPV.
Detailhandlen i Thisted havde en samlet omsætning på ca. 1,45 mia. kr. i 2016
fordelt med godt 780 på dagligvarer, 190 på beklædning og 480 på øvrige udvalgsvarer.
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Opland og influensområde

Planlægningen for udvidelsen af aflastningsområdet vil muliggøre en udbygning,
der bidrager til et større udbud af store butikker i Skive. De store butikker har
oplandseffekt og tiltrækker kunder fra større områder.
Det vurderes, at aflastningsområdets udvalgsvarebutikker og butikker med SPV
vil betjene et primært opland, der i sin udstrækning svarer til Skive Kommune,
men som også i nogen udstrækning vil appellere til borgere i de sydlige og østlige dele af Morsø Kommune. I Skive Kommune bor der godt 45.900 borgere.
Det vurderes, at aflastningsområdets dagligvarebutikker vil være mere lokalt
orienterede og primært betjene et opland, der svarer til Skive. I Skive bor der
godt 20.500 borgere. Som følge af samlokaliseringen med udvalgsvarebutikkerne og butikkerne med SPV og som følge af lokaliseringen ved det overordnede vejnet vil dagligvarebutikkerne i aflastningsområdet til en vis grad også
appellere til borgere i oplandsbyerne.
Influensområdet vurderes at ville svare til et område, der foruden Skive Kommune også omfatter de konkurrerende handelsbyer Viborg, Holstebro, Nykøbing
og Thisted, se Figur 8-1.
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Figur 8-1

Principiel afgrænsning af oplande og influensområder til udvidet aflastningsområde i Skive.
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Forbrug og arealbehov

Afhængigt af udviklingen i privatforbruget, væksten i nethandlen,
udviklingen i turismen mv. kan der forventes alt mellem et behov
for yderligere areal til detailhandel til, at fremtidens forbrug kan
ske på et detailhandelsareal, der er mindre end det nuværende.
De seneste 10 år har budt på økonomisk afmatning og efterfølgende vækst, stigende nethandel, stigende urbanisering mod de større byer, og øget konkurrence mellem detailhandlen i kommunerne.
Krisen i handelslivet affødt af Coronavirus har medført pludselige og meget markante og pludselige udsving i forbruget og drastisk ændrede indkøbsmønstre indenfor nogle varegrupper og typer serviceydelser. Krisen har i overvejende grad
vist sig at være midlertidig, og situationen normaliserer sig, men på et nyt normalniveau. Den økonomiske afmatning er stoppet, og privatforbruget stiger
igen, men udviklingen på længere sigt indenfor de kommercielle byerhverv er
usikker. En række rammebetingelser vil påvirke detailhandlen i Skive Kommune:

›
›
›
›
›
›
›

Kommunens, handelslivets og borgernes engagement i udviklingen
Befolkningsudviklingen
Udviklingen i privatforbruget
Udviklingen i nethandlen
Udviklingen i handelsbalancen overfor omverdenen
Udviklingen i turismen
Udviklingen i butikkernes omsætning pr. m²

Udviklingen i forbrugsgrundlaget har betydning for detailhandlen. Særligt udviklingen i indbyggertallet og privatforbruget har betydning for forbrugsgrundlaget,
mens særligt nethandlen, handelsbalancen og omsætningen pr. m² er med til at
definere, hvordan udviklingen i forbrugsgrundlaget påvirker arealbehovet.
ANVENDT METODE
Befolkningsudvikling

Antal indbyggere

Udvikling i privatforbrug

Udvikling i turisme

Forbrug på varer

Antal turister fordelt på nationalitet

Indkomstniveau

Døgnforbrug på varer

FORBRUGSGRUNDLAG

BEHOV FOR DETAILHANDEL OG NETBUTIKKER

Udvikling i nethandel

Udvikling i arealintensitet

Udvikling i handelsbalance

Forbrug på varer i netbutikker

Omsætning pr. m² i eksisterende og ny
detailhandel

Større eller mindre markedsandel

BEHOV FOR DETAILHANDEL
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Indenfor hver af før oplistede parametre kan tænkes en negativ og en positiv
udvikling. Der er opstillet et maksimumscenarie for udviklingen frem mod 2033,
svarende til en 12-årig planperiode. Scenariet beskriver en fremtidig udvikling,
hvor næsten alle parametre har udviklet sig positivt for detailhandlen i Skive
Kommune.

9.1

Aktiv udvikling af handelslivet

En aktiv udvikling af handelslivet har stor betydning. Det gælder både mht. lokalisering af dagligvarebutikker, et attraktivt bymiljø, fortætning af bymidterne
med f.eks. offentlige funktioner og boliger, en indsats for at styrke butiksudbuddet ved aktiv kontakt til kæder mv. Flere af tiltagene kan med fordel gennemføres i tæt samarbejde mellem kommune, handelsliv og grundejere. Et eksempel
er økonomisk forpligtigende samarbejder inspireret af business improvement district-modellen (BID).

9.2

Faldene indbyggertal

I perioden 2008-2021 faldt indbyggertallet i Skive Kommune med i alt ca. 2.885
borgere eller ca. 7 %. Der bor ca. 20.665 borgere i Skive og ca. 45.425 borgere
i Skive Kommune pr. 1. januar 2021. Frem mod 2033 forventes jf. Danmarks
Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2021 et fald i indbyggertallet på ca.
1.950 borgere eller ca. 4 % i Skive Kommune.
49.000
48.000
47.000
46.000
45.000
44.000

43.000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032
Historisk

Figur 9-1

Fremskrivning

Historisk og forventet befolkningsudvikling i Skive Kommune.

I maksimumsscenariet tages udgangspunkt i en befolkningsudvikling jf. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning.

9.3

Udvikling i privatforbrug

Efter 2008, hvor forbruget toppede, var forbrugerne tilbageholdende som konsekvens af den økonomiske krise.
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›

Samlet set faldt omsætningen på landsplan med ca. 8 % fra 2007 til ultimo
2019. Omsætningen lå i 2019 lidt under niveauet i 2005 1.

›

Omsætningen i dagligvarebutikkerne faldt i perioden 2007-2019 med ca.
14 %. Discountbutikkerne under ét havde markant fremgang under lavkonjunkturen. Siden 2012 og frem til 2020 lå omsætningen i dagligvarebutikkerne på et nogenlunde konstant niveau.

›

Beklædning er den mest konjunkturfølsomme branche, og tilbagegangen i
perioden 2007-2019 var størst indenfor beklædning, hvor omsætningen
faldt med knap 25 % på landsplan.

›

Omsætningen indenfor øvrige udvalgsvarer steg med ca. 3 % i perioden
2007-2019. Øvrige udvalgsvarer lå efter en stor stigning i perioden 20132019 over niveauet i 2007, hvor forbruget var på sit hidtil højeste.

Figur 9-2

Det sæsonkorrigerede mængdeindeks viser udviklingen i årsgennemsnittet
i omsætningen i dansk detailhandel og danske netbutikker i faste priser,
dvs. korrigeret for sæsonudsving og prisudvikling, frem til august 2020.
Her er der taget udgangspunkt i 2015 som indeks 100.

Udviklingen i detailomsætningsindekset viser, at omsætningen af udvalgsvarer
som f.eks. elektronik, biludstyr, møbler, køkkener og fritidsudstyr i landets fysiske butikker og danske netbutikker aldrig har været højere. Den samlede omsætning af øvrige udvalgsvarer nåede i 2019, efter næsten uafbrudt vækst siden
2013, et niveau væsentligt højere end før finanskrisen. Sammenlignet med
2013, hvor omsætningen nåede et lavpunkt, er der tale om en stigning på 21 %.

1

Bygger på udviklingen i det sæsonkorrigerede mængdeindeks ved sammenligning af det gennemsnit-

lige niveau i 2004 og 2005 med det gennemsnitlige niveau i 2019.
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Den markante vækst i omsætningen af øvrige udvalgsvarer er sket i en periode,
hvor omsætningen indenfor dagligvarer, med en vækst på ca. 1 %, har været
stort set uændret. Samtidig er omsætningen indenfor beklædning faldet med ca.
13 %. Det er dermed alene omsætningen indenfor øvrige udvalgsvarer, der har
båret væksten på ca. 8 % i omsætningen i perioden 2013-2019. I samme periode er antallet af indbyggere i Danmark steget med kun knap 4 %, og væksten i
kundegrundlaget forklarer derfor kun en del af stigningen i omsætningen.

9.3.1 Effekter af Corona
Coronakrisen har i væsentlig grad påvirket omsætningen i detailhandlen og de
kundeorienterede serviceerhverv, men udviklingen har været forskellig indenfor
brancherne. Figur 9-3 viser udviklingen i omsætningen i detailhandlen og de
danske netbutikker de seneste to år.

Figur 9-3

Det sæsonkorrigerede mængdeindeks viser udviklingen i omsætningen i
dansk detailhandel og danske netbutikker i faste priser, dvs. korrigeret for
sæsonudsving og inflation, i perioden oktober 2019 – juli 2021. Her er der
taget udgangspunkt i 2015 som indeks 100.
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Mest markant har udviklingen været indenfor beklædning, som faldt drastisk til
indeks 40. Forklaringerne kan være:

›
›
›

At beklædning er en meget konjunkturfølsom varegruppe, og at en del forbrugere har valgt at udskyde køb af nyt tøj grundet generel usikkerhed om
samfundsøkonomi og jobsikkerhed,
at forårsudsalget blev aflyst grundet nedlukningen,
at butikscentrene, hvor en stor del af kapitalkædebutikkerne indenfor beklædning ligger, har været lukket i en længere periode,

›
›

at de udenlandske turisters forbrug er udeblevet,

›

at retningslinjerne for social afstand har sat begrænsninger på mulighederne for at prøve tøj.

at forbrugerne ikke har haft samme behov for køb af beklædning grundet
hjemmearbejde og

Dagligvareomsætningen er steget under krisen. Forklaringerne kan være:

›

At mange har arbejdet hjemmefra, og derfor ikke har spist i arbejdspladsens kantine som normalt,

›
›
›

at der har ikke været mulighed for udespisning på restauranter og caféer,
at der er sket en markant vækst i nethandlen med dagligvarer, og
at dele af forbrugerne har hamstret eller købt stort ind under krisens start.

Det øvrige udvalgsvareforbrug er steget, og har nået et rekordhøjt niveau. Forklaringerne kan være:

›

At mange borgere har udnyttet den megen tid hjemme til gør-det-selv projekter, og at byggemarkeder og plantecentre i vid udstrækning ikke har
været lukkede.

9.3.2 Samlet vurdering af udvikling i privatforbrug
Indenfor en 12-årig planperiode forventes det, at privatforbruget vil vokse – om
end i et noget mere afdæmpet tempo end gennemsnittet for perioden fra 20002007. Det vurderes altså, at opbremsningen er vendt, og at der igen bruges
flere penge. I maksimumsscenariet regnes med en moderat vækst.

9.4

Stigende nethandel

En stigende andel af danskernes forbrug lægges i netbutikker, og en mindre andel lægges i fysiske butikker. Alene i 2016 steg nethandlen med ca. 16 %. I
2017 rundede nethandlen 120 mia. kr., hvilket er dobbelt så meget som i 2012,
og i 2019 nåede nethandlen ca. 150 mia. kr. Der flyttes dermed fortsat store
markedsandele fra de fysiske butikker til nethandlen. I nethandlen indgår både
ikke-fysiske varer som rejser, flybilletter og underholdning, men også fysiske
varer som tøj, elektronik og bøger. Andelen af nethandel er meget brancheafhængig. Eksempelvis bliver en meget stor del af elektronik, bøger og børnetøj
købt online, mens andelen af dagligvarer, der købes online, fortsat er lav.
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Dagligvarer købes typisk nær bopælen, herunder på vej til eller fra arbejde eller
i butikker med god trafikal beliggenhed. Indtil videre købes dagligvarer kun i begrænset omfang på nettet. Der er endnu ikke sket et egentlig gennembrud indenfor nethandlen med dagligvarer, f.eks. som måltidskasser. Der er sket en
kraftig vækst i nethandlen med dagligvarer, senest som følge af Coronakrisen,
men fra et meget lavt udgangspunkt. Nethandel med dagligvarer er mest udbredt i Hovedstadsområdet og i de større byer. Nethandelsandelen for dagligvarer på landsplan var ca. 2,6 % før situationen med Corona. Det vurderes, at nethandlen med dagligvarer p.t. udgør 4-5 % af det samlede dagligvareforbrug på
landsplan, men at andelen er lavere i Skive Kommune.
Hvis forbrugsvæksten primært sker i rene netbutikker, vil det reducere behovet
for arealer til butiksformål, da varelagre og distribution vil kunne foregå i f.eks.
lagerbygninger i erhvervsområder, og da nogle fysiske butikker helt vil lukke.
Sker omsætningen derimod som et supplement til omsætningen i den fysiske
butik eller fordi netbutikker åbner en fysisk butik, vil det i nogle tilfælde direkte
medvirke til at øge behovet for butiksareal eller medvirke til at sikre eksistensen
af fysiske butikker.
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Elektronik
Husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektronik
Bøger, kontorartikler, musik eller film
Hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler
Tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr

Figur 9-4

Indekseret udvikling i omsætningen i nethandlen med varer. Det sæsonkorrigerede mængdeindeks viser udviklingen i omsætningen i danske netbutikker i faste priser, dvs. korrigeret for sæsonudsving og inflation. Her er
der taget udgangspunkt i 2015 som indeks 100.
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Udviklingen i danskernes forbrug online over de sidste knap 10 år. Varer
udgør ca. 37 % af forbruget. Kilde: Foreningen for Dansk Nethandel
(FDIH).

9.4.1 Effekter af Corona
Coronakrisen har haft stor betydning for nethandlen, som er steget markant.
Nethandlen er dels steget som følge af nedlukningen af dele af detailhandlen og
dels som en umiddelbar reaktion fra store dele af forbrugerne.
Omsætningsindekset viser imidlertid, at den markante stigning under første
nedlukning blev efterfulgt af et omtrent næsten lige så stort fald. For dagligvarer
kan stigningen i efteråret skyldes, at forbrugerne igen modtog måltidskasser efter sommerferien, mens stigningen i november og december i høj grad kan henføres til julehandlen.
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Udviklingen i omsætning i danske netbutikker. Detailomsætningsindeks
efter branche, med indeks 2015 = 100. DST. Udsvingene skyldes ikke kun
nedlukninger, men også sæsonudsving. For dagligvarer kan stigningen i
efteråret skyldes, at forbrugerne igen har modtaget måltidskasser efter
sommerferien, mens stigningen i november og december i høj grad kan
henføres til julehandlen.

9.4.2 Samlet vurdering af udvikling i nethandel
Samlet set viser tallene, at mens mange forbrugere og forretningsdrivende har
gjort sig flere erfaringer med nethandel, så har den stærkt øgede nethandel været midlertidig indenfor de fleste brancher. Set i et større perspektiv vurderes
det, at Coronakrisen har medført, at nethandelsandelene har lagt sig på niveauer højere end før krisen, men lavere end under krisen. Det er endnu for tidligt at vurdere, om Coronakrisen har været startskuddet til et egentligt gennembrud for nethandlen med dagligvarer.
Udviklingen på længere sigt vil i høj grad afhænge af den teknologiske udvikling
og danskernes forbrugssvaner. Både inden for dagligvarer, beklædning og øvrige
udvalgsvarer forventes en væsentlig vækst i nethandlen. Væksten i nethandlen
vil skabe mulighed for nye forretningsmodeller og virksomheder med både fysiske butikker, showrooms og netbutikker, og væksten i nethandlen reducere behovet for detailhandel, som vi kender den.
Udviklingen på længere sigt vil i høj grad afhænge af den teknologiske udvikling
og danskernes forbrugssvaner. I maksimumsscenariet forudsættes, at nethandlen med dagligvarer stiger væsentligt.
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9.5

Udvikling i udespisning

Danskerne spiser i stigende grad ude og laver i mindre omfang end tidligere selv
mad. Fra 2010-2019 steg salget i den danske restaurations- og hotelbranche i
løbende priser med ca. 65 %. Dermed er det nærliggende at antage, at en del af
forbruget flyttes fra dagligvarebutikker til restauranter, caféer og andre spisesteder. Det er især unge i de større byer, som spiser meget ude. Det kan skabe
et større grundlag for restauranter, caféer, street food markeder og udskænkningssteder, der er afhængige af et attraktivt bymiljø snarere end god biltilgængelighed.
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Salg i løbende priser i mio. kr. i den danske hotel- og restaurationsbranche
op til Corona-krisen.

Omvendt er dagligvarekæderne opmærksomme på tendensen og tilbyder i højere grad convenienceprodukter, bake-off og slagterafdelinger, click-and-collect
ordninger. Når dagligvarebutikkerne i højere grad omstiller sig til de nye forbrugs- og indkøbsmønstre, får de også del i væksten.
I maksimumsscenariet forudsættes, at udespisningen vokser, men at væksten
bliver knap så stærk som i de senere år op til Coronakrisen.

9.6

Udvikling i handelsbalance

Udviklingen i handelsbalancen vil i hovedtræk afhænge af udviklingen i den regionale konkurrencesituation og udviklingen i turismen.

9.6.1 Udvikling i turismen
VisitDenmarks nyeste tal for turisternes døgnforbrug viser, at døgnforbruget,
herunder de danske turisters forbrug i detailhandlen, er steget væsentligt i perioden 2014-2017. Antallet af overnatninger i Danmark, herunder i kystkommunerne, har været stigende i en årrække. Antallet af kommercielle overnatninger i
Skive Kommune steg med ca. 10 % fra 2017-2019. En fortsat vækst i turismen
vil påvirke handelsbalancerne i positiv retning.
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9.6.2 Udvikling i regional konkurrencesituation
Udviklingen i handelsbalancerne vil udover turismen også afhænge af i hvilket
omfang, der sker udbygninger i butiksstrukturen i de omkringliggende handelsbyer.
Kunderne er villige til at køre længere efter udvalgsvarer, hvorfor udvalgsvarebutikker typisk har større oplandseffekt end dagligvarebutikker. Derfor kan særligt udbygninger med udvalgsvarebutikker flytte handel på tværs af kommunegrænser.
Som vist på Figur 9-8 er der planer om nye aflastningsområder eller udvidelse af
eksisterende aflastningsområder i nabokommuner til Skive Kommune. Udbygninger i f.eks. aflastningsområder i Morsø Kommune, Holstebro og Viborg vil betyde, at Skive Kommune mister markedsandele, mens en udbygning i Skive vil
betyde, at Skive Kommune kan fastholde eller øge sin markedsandel.

Figur 9-8

Størrelsen på cirklerne viser størrelsen på planlagte arealudlæg og arealudlæg under overvejelse til detailhandel i nye eller udvidede aflastningsområder efter liberaliseringen af planloven i 2017. Kilde: COWI, marts
2021.

9.6.3 Samlet vurdering af udvikling i handelsbalance
I maksimumsscenariet er det forudsat, at handelsbalancen ekskl. nethandel for
beklædning stiger fra 109 til 111 %, hvilket vurderes som opnåeligt. Desuden er
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det forudsat at handelsbalancen ekskl. nethandel for øvrige udvalgsvarer stiger
fra 107 % til 117 % som følge af væsentlige udbygninger i form af nye udvalgsvarebutikker i et aflastningsområde. Handelsbalancen for dagligvarer for dagligvareoplandet, dvs. Skive by, er forudsat konstant i maksimumsscenariet.

9.7

Ændret arealintensitet i eksisterende butikker

I beregningerne af arealbehovet er det ikke forudsat, at en del af den forventede
forbrugstilvækst også vil kunne omsættes i de eksisterende butikker. I så fald vil
omsætningen pr. m² stige i de eksisterende butikker, og en sådan udvikling vil
ikke give anledning til et øget behov for nyt butiksareal. Modsat kan der være
behov for en vis omfordeling af butiksarealer, hvor nogle utidssvarende butikker
lukker, mens der etableres nyt butiksareal andre steder. Omfordelingen kan
bl.a. ske som følge af et ønske om at udvide eller flytte en butik for at opnå et
tidssvarende butikskoncept og indretning. Der kan derfor også være behov for
nyt butiksareal uden en vækst i omsætningen.
I maksimumsscenariet er der for udvalgsvarebutikker og butikker med SPV regnet med en konstant arealintensitet. Indenfor dagligvarer forventes en skærpet
konkurrencesituation, idet flere af markedets aktører planlægger større udbygninger og moderniseringer af deres butiksnet, hvilket vurderes at ville medføre
en lidt lavere arealintensitet.

9.8

Samlet vurdering af behov for yderligere areal

Samlet set vil der i maksimumsscenariet blive behov for en udvidelse af arealet
af udvalgsvarebutikker og butikker med SPV ekskl. forhandlere af motorkøretøjer i Skive Kommune med i alt i størrelsesordenen 20.500 m². Desuden vil der
blive behov for yderligere ca. 3.000 m² dagligvarebutiksareal i Skive by.
Arealerne er udtryk for niveauer og ikke eksakte tal. De beregnede arealbehov
udtrykker behovet for yderligere areal ift. arealet af den eksisterende detailhandel, og evt. nyudlæg bør være afstemt med restrummeligheden i den eksisterende centerstruktur.
Der er ønske om etablering af en ny ALDI på ca. 1.200 m² på hjørnet af Egerisvej og Brårupvej og en ny dagligvarebutik i bydelscentret i Vinde. Projekterne er
på forskellige stadier. Planforslagene, der muliggør en ny dagligvarebutik på
Egerisvej og Brårupvej, forventes behandlet politisk i februar 2022. Dagligvarebutikken i Vinde forudsætter ny lokalplanlægning og igangsætning heraf afventer, at der findes nye faciliteter til Skive streetsportcenter, som vil skulle fraflytte placeringen ved realisering af projektet.
Det vurderes, at der ikke er grundlag for at planlægge for tre dagligvarebutikker
à 1.200 m² i Skive by. Denne redegørelse tager udgangspunkt i, at der planlægges for en ny dagligvarebutik på hjørnet af Egerisvej og Brårupvej, og at kommuneplanen ændres, så der ikke længere vil være mulighed for lokalplanlægning for en ny dagligvarebutik i Vinde.

UDVIDELSE AF AFLASTNINGSOMRÅDE I SKIVE

29

9.8.1 Behov for areal til forhandlere af motorkøretøjer
Der er mulighed for også at medregne behovet for yderligere areal til butikker
med SPV i form af forhandlere af motorkøretøjer ved fastsættelsen af arealrammen for udvalgsvarer for aflastningsområdet.
Det er forbundet med stor usikkerhed at anslå et forventet arealbehov til nye
forhandlere af motorkøretøjer. Forhandlere af motorkøretøjer, som f.eks. bilforhandlere, er ofte kendetegnede ved et stort areal. Det er vanskeligt at vurdere
udviklingen i arealbehovet for forhandlere af motorkøretøjer, da denne butikstype appellerer til et stort opland og kan variere meget afhængig af f.eks. salg
af brugte eller nye biler, bredt eller smalt sortiment, detailsalg i samme butik
som engrossalg mv.
I det senere år er der sket stigende klyngedannelse indenfor bilforhandlere, hvilket i sig selv vurderes at medføre et behov for yderligere areal. En vækst i forbruget på biler kan medføre et stort behov for yderligere areal. Som det fremgår
af Figur 9-9Error! Reference source not found., så har bilsalget været opadgående i en længere årrække. Hvis udviklingen fortsætter, vil der være behov
for yderligere areal til butikker med SPV i form af bilforhandlere og andre forhandlere af motorkøretøjer.
25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-

Personbiler i alt
Personbiler i husholdningerne
Personbiler i erhvervene
Linear (Personbiler i alt)
Linear (Personbiler i husholdningerne)
Linear (Personbiler i erhvervene)

Figur 9-9

Den sæsonkorrigerede udvikling i antal nyregistrerede personbiler i perioden 2007-2019.
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Der var 16 forhandlere af motorkøretøjer i Skive Kommune i 2021 med et samlet bruttoetageareal på knap 18.000 m². Forhandlerne er gennemgående store
set ift. de gennemsnitlige butiksstørrelser i Skive Kommune, men er små set ift.
moderne bilhuse.
På den baggrund kan der planlægges for f.eks. yderligere 5.000 m² til forhandlere af motorkøretøjer, hvilket kan udnyttes af f.eks. to moderne bilhuse à
2.500 m². Vurderingen af arealbehovet er usikker, og der gælder efter praksis
en bred margin for kommunernes vurdering af arealbehovet. For at være på forkant med udviklingen og for at sikre den nødvendige fleksibilitet i planlægningen, kan Skive Kommune arbejde med et behov for yderligere areal til forhandlere af motorkøretøjer på 5.000 m².
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Retningslinjer og rammer for aflastningsområde

Det nye aflastningsområde skal skabe plads til arealkrævende butikker, som
ikke uden videre kan indpasses i bymidten. For at understøtte en positiv udvikling i Skive bymidte med et attraktivt handelsliv i overensstemmelse med Skive
Kommunes strategiske planlægning for bymidten og mål for detailhandlen, samt
for at sikre en helhedsorientering planlægning for handelslivet fastsættes en minimumsstørrelse på 500 m² pr. ny butik i aflastningsområdet. Formålet med minimumsbutiksstørrelsen er at målrette aflastningsområdet mod arealkrævende
butikker og bidrage til en rollefordeling mellem aflastningsområdet og bymidten,
hvor kernebrancherne især udgøres af mindre butikker.
Forslag til geografisk afgrænsning af det udvidede aflastningsområde, eksisterende rammeområde og nyt rammeområde fremgår af Figur 10-1.

Figur 10-1

Forslag til nye afgrænsninger af centerområde og rammeområder til centerformål.
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Forslag til retningslinjer og rammebestemmelser for detailhandel for det udvidede aflastningsområde fremgår af Tabel 10 1-Tabel 10 3.
Tabel 10-1
FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR UDVIDET AFLASTNINGSOMRÅDE, M²
Dagligvarer

Udvalgsvarer

Detailhandel

Arealramme

5.650

32.450

38.100

Maks. størrelse pr. butik

3.900

24.000

-

500

500

-

Min. størrelse pr. butik

Der kan etableres nethandelsbutikker med showroom eller detailsalgssalgslokaler under forudsætning af, at den enkelte nethandelsbutiks showroom eller salgslokale ikke overstiger 20 % af virksomhedens samlede areal.

Tabel 10-2
FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR RAMMEOMRÅDE 1.5.C1, M²
Dagligvarer

Udvalgsvarer

Detailhandel

Arealramme

3.850

8.450

12.300

Maks. størrelse pr. butik

3.850

8.450

-

500

500

-

Min. størrelse pr. butik

Der kan etableres nethandelsbutikker med showroom eller detailsalgssalgslokaler under forudsætning af, at den enkelte nethandelsbutiks showroom eller salgslokale ikke overstiger 20 % af virksomhedens samlede areal.

Tabel 10-3
FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR NYT RAMMEOMRÅDE, M²
Dagligvarer

Udvalgsvarer

Detailhandel

Arealramme

1.800

24.000

25.800

Maks. størrelse pr. butik

1.800

24.000

-

500

500

-

Min. størrelse pr. butik

Der kan etableres nethandelsbutikker med showroom eller detailsalgssalgslokaler under forudsætning af, at den enkelte nethandelsbutiks showroom eller salgslokale ikke overstiger 20 % af virksomhedens samlede areal.
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Ændringer af den øvrige centerstruktur

Der er stor restrummelighed i centerstrukturen i Skive Kommune, og det foreslås at nedjustere arealrammerne for centerområderne med størst restrummelighed, så restrummeligheden i højere grad afspejler behovet for yderligere areal
indenfor en 12-årig planperiode.
Den samlede restrummelighed i centerstrukturen kan med nedjusteringerne stadig overstige behovet for yderligere areal, da det forventes, at muligheden for
detailhandel mange steder ikke vil blive udnyttet grundet manglende efterspørgsel. Det bemærkes, at restrummelighederne består af udlagt areal bl.a. i bymidter og områder til butikker med SPV. Stor restrummelighed i bymidterne er hensigtsmæssigt, da muligheden for detailhandel ikke ønskes begrænset i bymidterne. Stor restrummelighed i områder til SPV kan kun udnyttes af detailhandel i
form af butikker med SPV. Etableringen af f.eks. byggemarkeder, tømmerhandler eller bilforhandlere har kun meget begrænset påvirkning på bymidterne.
Konkret vil det være nødvendigt, at muligheden for dagligvarebutiksareal i Vinde
udgår, for at kunne planlægge for yderligere dagligvarebutiksareal i aflastningsområdet. Det skyldes, at det planlagte areal til dagligvarebutikker i Skive ellers i
for høj grad overstiger behovet.
Med planlægningen for aflastningsområdet og passende justeringer af arealrammerne kan centerstrukturen gives en hensigtsmæssig samlet restrummelighed,
der både afspejler behovet for yderligere areal og rum til udvikling i aflastningsområdet, bymidterne, landsbyerne mv.
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Effekter for eksisterende detailhandel

Formålet med konsekvensvurderingen er at belyse effekterne for det eksisterende handelsliv og at opgøre meromsætningen i Skive Kommune ved etablering
af den nye detailhandel.
Effekterne af et nyt aflastningsområde afhænger i høj grad af, hvordan arealrammerne udnyttes, dvs. hvilke butikker, der vil blive etableret, herunder i hvilket omfang der bliver tale om nye kæder, som ikke findes i Skive Kommune i
dag. Omsætningen afhænger også i høj grad af, hvilke typer butikker der bliver
tale om, eftersom omsætningen pr. m² kan variere betydeligt mellem butikstyper – f.eks. er en elektronikbutik mere arealeffektiv end en køkkenbutik.
Den nye detailhandel vil øge den samlede omsætning i Skive og bidrage til, at
mere handel holdes hjemme i Skive Kommune. For det første vil det nye udbud
af detailhandel få de lokale kunder til at handle mere hjemme i Skive i stedet for
i f.eks. Viborg, Holstebro og Herning eller på nettet. For det andet vil det bidrage
til, at nogle morsingboere vælger at handle i Skive i stedet for i Nykøbing eller i
Thisted. Endeligt kan den nye detailhandel medføre, at sommerhusejere i større
grad køber møbler og andet inventar samt produkter til vedligeholdelse i Skive
frem for i de konkurrerende handelsbyer eller bopælskommunen.
Dette styrker Skives handelsliv, men i andre byer, der har fået et større butiksområde udenfor bymidten, er der eksempler på, at det også har fået konsekvenser for bymidten, byens øvrige, eksisterende detailhandel og oplandsbyerne. Det
vurderes, at en væsentlig del af omsætningen i de nye udvalgsvarebutikker hentes udenfor kommunen, men at en væsentlig del af omsætningen også hentes
lokalt i Skive. Der er også en vis sandsynlighed for, at nogle af butikkerne i det
nye aflastningsområde bliver butikker, som i forvejen findes i Skive Kommune,
dvs. butikker, som flytter til det nye aflastningsområde. Sådanne interne flytninger kan kun forventes at medføre en beskeden samlet omsætningstilvækst.

11.1

Metode

Arealudlægget i aflastningsområdet forventes udnyttet over en længere årrække. Vurderingen af effekterne for det eksisterende handelsliv er gennemført
for hhv. dagligvarer og udvalgsvarer, herunder SPV, og for et scenarie med realisering her-og-nu og suppleret med vurderinger af effekterne på længere sigt.

11.2

Effekter for dagligvarehandlen

En ny dagligvarebutik i udvidelsen af aflastningsområdet vil være en vigtig ankerbutik, der vil generere kundestrøm til gavn for de øvrige kundeorienterede
erhverv i aflastningsområdet, og vil muliggøre at kunderne kan købe både dagligvarer og udvalgsvarer på samme indkøbstur.
Etableringen af en ny dagligvarebutik vil som udgangspunkt ikke medføre, at
borgerne bruger flere penge på dagligvarer. I stedet for flyttes forbruget fra eksisterende butikker til den nye butik.
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I beregningerne er det forudsat, at der er etableret en ny ALDI på 1.200 m² i en
udvidelse af lokalcentret Brårupvej og en ny Rema 1000 på 1.200 m² ved Fjordbjerg Ager.
Dagligvarer købes fortrinsvist nær bopælen, herunder ifm. pendling. På den baggrund vurderes det, at omsætningen vil blive hentet fra de nærmest beliggende
og mest sammenlignelige butikker til den nye dagligvarebutik. Det vurderes, at
den nye dagligvarebutik vil blive en discountbutik eller et supermarked, og at
den vil hente størstedelen af sin omsætning fra de nærmeste eksisterende store
dagligvarebutikker i Skive.

Figur 11-1

Eksisterende store dagligvarebutikker.

Det vurderes, at den eller de nye dagligvarebutikker på i alt 1.800 m² vil opnå
en samlet omsætning på knap 55 mio. kr. pr. år. Ud af den nye dagligvarebutiks
omsætning vurderes, det at:

›

Knap 19 % eller ca. 10 mio. kr. pr. år hentes fra fakta, føtex, Kvickly og
Rema 1000 i Skive bymidte. Nedgangen vil udgøre ca. 3 % af dagligvareomsætningen i bymidten.

›

Cirka 60 % eller godt 30 mio. kr. pr. år hentes fra Skive midt i øvrigt, herunder fra LIDL, men særligt fra ALDI, Netto, Rema 1000 i City Vest. Nedgangen vil udgøre ca. 12 % af dagligvareomsætningen i Skive midt i øvrigt.

›

Cirka 2-3 % eller godt 1 mio. kr. pr. år hentes fra COOP 365 og Min Købmand i Skive by nord. Ca. 7-8 % eller ca. 4 mio. kr. pr. år hentes fra Rema
1000 og 2 x fakta i Skive by syd. Nedgangen vil i Skive by nord og Skive by
syd vil under ét udgøre ca. 2 % af dagligvareomsætningen.
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›

Cirka 2-3 % eller godt 1 mio. kr. pr. år hentes fra de 6 store dagligvarebutikker i Skive Kommune vest. Ca. 1-2 % eller knap 1 mio. kr. pr. år hentes
fra de 3 store dagligvarebutikker i Skive Kommune øst. Nedgangen i Skive
Kommune vest og øst vil under ét udgøre ca. 1 % af dagligvareomsætningen i Skive Kommune øst.

›

Cirka 2-3 % eller godt 1 mio. kr. pr. år hentes fra de 8 store dagligvarebutikker i Skive Kommune nord. Nedgangen vil udgøre ca. 1 % af dagligvareomsætningen i Skive Kommune nord.

›

Cirka 5 % eller knap 3 mio. kr. pr. år hentes dagligvarebutikker andre steder. Effekterne vil være spredte og begrænsede eller ikke-mærkbare.

Ændring i årlig oms. i mio. kr.
-
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Skive Kommune nord

I øvrigt

Figur 11-2

Effekter for eksisterende dagligvarehandel.
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Effekter for udvalgsvarehandlen

Det vurderes, at de 24.000 m² nye butikker vil bestå af boksbutikker indenfor
både øvrige udvalgsvarer, SPV og i begrænset omfang beklædning. Det vurderes, at butikkerne vil forhandle især hus-, have- og fritidsudstyr, og at de vil
kunne opnå en samlet omsætning på ca. 265 mio. kr. pr. år.
Det vurderes, at 45 % af de nye butikkers omsætning svarende til knap 120
mio. kr. pr. år hentes fra den eksisterende udvalgsvarehandel i Skive Kommune.
Det svarer til en væsentlig nedgang i de eksisterende butikkers udvalgsvareomsætning på i størrelsesordenen 15 %.

›

Det vurderes, at ca. 5 % af de nye butikkers omsætning svarende til knap
15 mio. kr. år hentes fra Skive bymidte. Det svarer til en begrænset nedgang i udvalgsvareomsætningen på ca. 3 %. Konkurrencen med bymidtens
eksisterende udvalgsvarehandel vurderes at ville blive forholdsvist begrænset grundet den væsentlige forskel i butikstyperne. Påvirkningen på bymidten vurderes desuden at blive begrænset som følge af, at der er tale om
udvidelse af et eksisterende aflastningsområde og ikke etableringen af et
nyt aflastningsområde i en by uden et eksternt handelsområde.

›

Det vurderes, at ca. 38 % af de af de nye butikkers omsætning svarende til
ca. 100 mio. kr. år hentes fra Skive Midt i øvrigt, herunder særligt fra City
Vest. Det svarer til en markant nedgang i de eksisterende butikkers udvalgsvareomsætning på ca. 40 %. Det er sandsynligt, at et antal eksisterende butikker vil blive flyttet til det udvidede aflastningsområde, og det
kan ikke udelukkes, at udbygningen af aflastningsområdet vil medføre butikslukninger.

›

Det vurderes, at ca. 2-3 % eller knap 7 mio. kr. hentes fra andre steder i
Skive Kommune. Effekterne vurderes som udgangspunkt at ville blive
spredte og begrænsede eller ikke-mærkbare. I tilfælde af direkte overlap
mellem den nye detailhandel og eksisterende detailhandel kan der blive tale
om væsentlige effekter for den enkelte butik.

Konsekvensvurderingen viser, at omsætningsnedgangene vil blive væsentlige for
den eksisterende udvalgsvarehandel i Skive Kommune, og at der vil blive tale
om en mærkbart øget konkurrence.
Det vurderes, at 55 % af de nye butikkers omsætning svarende til ca. 145 mio.
kr. pr. år hentes fra butikker uden for Skive Kommune.

›

Det vurderes, at ca. 15 % af de af de nye butikkers omsætning svarende til
ca. 40 mio. kr. år hentes fra Holstebro aflastningsområde. Det svarer til en
begrænset nedgang i udvalgsvareomsætningen i aflastningsområdet på ca.
4 %. I Holstebro ligger butikker som Bilka, BabySam, BR, Harald Nyborg,
ILVA, Kvik, My Home og Power, der mangler i Skive.

›

Det vurderes, at knap 18 % af de af de nye butikkers omsætning svarende
til godt 45 mio. kr. år hentes fra Viborg aflastningsområde. Det svarer til en
mærkbar nedgang i udvalgsvareomsætningen i aflastningsområdet på ca. 6
%. I Viborg ligger butikker som 10-4 Byggemarked, BabySam, Elgiganten,
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BR, Harald Nyborg, ILVA, Invita, JKE Design, Kvik, My Home, Plantorama
og Vordingborg Køkkenet, der mangler i Skive.

›

Det vurderes, at ca. 5 % af de af de nye butikkers omsætning svarende til
knap 15 mio. kr. år hentes fra Herning aflastningsområde. Det svarer til en
ikke-mærkbar nedgang i udvalgsvareomsætningen i aflastningsområdet på
ca. 1 %. I og ved aflastningsområdet ligger bl.a. herningCentret og butikker, som mangler i Skive i dag, herunder Bilka, BabySam, Bauhaus, Bygma,
Elgiganten, Power, BR, My Home, Stof & Stil og ØnskeBørn.

›

Det vurderes, at ca. 2-3 % eller knap 7 mio. kr. pr. år hentes fra hhv. Thisted og Nykøbing, idet Morsingboere i højere grad vil vælge at køre til Skive
end at handle lokalt i Nykøbing eller køre til Thisted. Det svarer til en begrænset nedgang i udvalgsvareomsætningen i Thisted ca. 1-2 % og en væsentlig nedgang i udvalgsvareomsætningen i Nykøbing, der svarer til ca. 5
% af den samlede udvalgsvareomsætning i Morsø Kommune. I Thisted ligger Harald Nyborg, JKE Design, Kvik og My Home, der mangler i Skive. Biltema er desuden under etablering i Thisted. I Nykøbing ligger Danbo Møbler
og JKE Design, der mangler i Skive.

›

Det vurderes, at ca. 2-3 % eller knap 7 mio. kr. pr. år hentes fra butikker
andre steder. Effekterne vurderes at ville blive spredte og begrænsede eller
ikke-mærkbare.

Konsekvensvurderingen viser, at effekterne udenfor Skive Kommune samlet set
vil blive forholdsvist begrænsede. Der kan dog blive tale om mærkbare effekter
for den enkelte butik, hvis en kæde, som har en butik i f.eks. Viborg, åbner en
butik i det udvidede aflastningsområde i Skive, eller hvis der bliver et direkte
overlap i varesortimentet i en eksisterende og ny butik.
Endeligt vurderes det, at det større lokale udbud af fysiske butikker kan anspore
nogle borgerne til i højere grad at købe udvalgsvarer i de fysiske butikker frem
for på nettet. Det vurderes, at ca. 10 % af omsætningen eller godt 25 mio. kr.
pr. år i de nye butikker hentes fra nethandlen.
Konsekvensvurderingen viser, at det kan forventes, at den årlige udvalgsvareomsætning i Skive Kommune øges med i størrelsesordenen 145 mio. kr.

Ændring i årlig oms. i mio. kr.
-
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Nye udvalgsvarebutikker og butikker…
Skive bymidte
Skive midt i øvrigt
Skive kommune i øvrigt
Holstebro aflastningsomr.
Viborg aflastningsomr.
Herning aflastningsomr.
Thisted aflastningsomr.
Nykøbing
Nethandlen
I øvrigt

Figur 11-3

Resultater af konsekvensvurdering.

200

300

UDVIDELSE AF AFLASTNINGSOMRÅDE I SKIVE

39

Tabel 11-1
EKSEMPLER PÅ KÆDER I KONKURRERENDE HANDELSBYER, SOM MANGLER I SKIVE
Brancher

Herning

Bygge-

Bauhaus

markeder

Viborg

Bygma

Bygma

Stark

Stark

Holstebro

Thisted

Nykøbing

Stark

10-4
Silvan

Køkkenbutikker

Harald Nyborg

Harald Nyborg

HTH GO

HTH GO

HTH GO

Kvik

Kvik

Kvik

Vordingborg

Vordingborg

Køkkenet

Køkkenet
ILVA

Harald Nyborg

Kvik

ILVA

Invita
JKE Design

JKE Design

JKE Design

Uno Form
Babyudstyrsbutikker
Elektronikbutikker
Legetøjs-

BabySam

BabySam

BabySam

Elgiganten

Elgiganten

ØnskeBørn
Elgiganten
Power
BR

Power
BR

BR

My Home

My Home

butikker
Sportsbutikker

GolfExperten

Møbelbutikker

My Home

My Home
Danbo
Møbler

Dyrehandlere

Petworld

Petworld

Petworld

Sengebutikker

Senge-

Senge-

Senge-

Specialisten

Specialisten

Specialisten

Stofbutikker
Plantecentre
Hvidevarebutikker

Stof & Stil
Plantorama
Punkt1
VVS-Eksperten

VVS-Eksperten

VVS-Eksperten

40

UDVIDELSE AF AFLASTNINGSOMRÅDE I SKIVE

11.4

Effekter på længere sigt

Effekterne på længere sigt vil afhænge af udviklingen i rammebetingelserne,
som beskrevet i afsnit 9.
Hvis udviklingen bliver som i maksimumsscenariet, så vil rammebetingelserne
bidrage til at effekterne for de eksisterende dagligvarebutikker aftager over tid. I
maksimumsscenariet vokser det årlige forbrugsgrundlag for dagligvarer, hvilket
afbøder effekterne for dagligvarebutikkerne i Skive med ca. 75 %. Effekterne i
oplandsbyerne og landsbyerne forventes dog at tiltage i takt med, at indbyggertallet og dermed kundegrundlaget falder.
Effekterne på længere sigt for udvalgsvarehandlen vil ligesom for dagligvarer i
høj grad afhænge af om udviklingen læner sig op ad det beskrevne maksimumsscenarie eller om udviklingen i rammebetingelserne bliver mere negativ. Effekterne vil bl.a. afhænge af, i hvilket omfang planerne for nye aflastningsområder
og udbygning af eksisterende aflastningsområder i de konkurrerende handelsbyer realiseres, se Figur 9-8.
I Holstebro er der planlagt for en udvidelse på 30.000 m² af aflastningsområdet
til udvalgsvarebutikker, der nu har en arealramme på 108.000 m². Det blev vurderet, at de nye udvalgsvarebutikker vil omsætte for ca. 282 mio. kr. pr. år, og
en konsekvensvurdering viser, at udbygningen vil medføre en nedgang i den årlige udvalgsvareomsætning i Skive på ca. 24 mio. kr.
I Viborg er der planlagt for en udvidelse på 33.700 m² af aflastningsområdet til
udvalgsvarebutikker, der nu har en arealramme på 100.000 m². Det blev vurderet, at de nye udvalgsvarebutikker vil omsætte for ca. 307 mio. kr. pr. år, og en
konsekvensvurdering viser, at udbygningen vil medføre en nedgang i den årlige
udvalgsvareomsætning i Skive på ca. 13 mio. kr.
I Herning overvejes nye aflastningsområder og udvidelse af eksisterende aflastningsområder. Udbygningerne udgør 3.100-14.000 m² og i alt op til 31.000 m²,
men vurderes kun at få meget begrænset betydning for detailhandlen i Skive.
I Thisted er der planer om en yderligere udvidelse på 13.000 m² af aflastningsområdet til udvalgsvarer. Aflastningsområdet har i dag en arealramme på
15.450 m² til udvalgsvarer. Udbygningerne vurderes kun at få meget begrænset
betydning for detailhandlen i Skive.
I Nykøbing er der planlagt for et aflastningsområde på 20.000 m² til udvalgsvarer og med en udbygningsramme på 16.000 m². Det blev vurderet, at de nye
butikker vil opnå en omsætning på i alt ca. 115 mio. kr. pr., hvoraf ca. 35 mio.
kr. pr. år hentes fra Skive.
Det vurderes usandsynligt, at alle planerne realiseres fuldstændigt, men hvis
blot halvdelen af halvdelen af udbygningerne i hvert område gennemføres samtidig med en fuld udbygning af det udvidede aflastningsområde i Skive, så vil
det medføre, at effekterne for udvalgsvarehandlen i Skive øges væsentligt. Nedgangen i den årlige udvalgsvareomsætning i Skive øges da fra ca. 15 % til ca.
21 %.
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Oplandseffekt

Forskellen på handelsbalancen for Skive by ekskl. opland før og efter etableringen af den nye detailhandel er aflastningsområdets oplandseffekt.
Beregningerne viser, at den nye dagligvarehandel vil få meget begrænset påvirkning på oplandseffekten, dels fordi der er tale om en relativt lille udbygning,
men især fordi omsætningen fortrinsvist hentes fra eksisterende dagligvarebutikker i Skive. Beregningerne viser, at den årlige dagligvareomsætning i Skive
øges med ca. 6 mio. kr. Beregningerne viser, at handelsbalancen ekskl. nethandel vil stige fra ca. 145 % til ca. 146 %.
Tabel 12-1
OPLANDSEFFEKT DAGLIGVARER
2019

Omsætning

2033 ekskl.

2033 inkl.

Ændring

Hentes uden for

udvidelse

udvidelse

813

813

829

+6

3

525

561

561

-

-

155 %

145 %

146 %

+1 %-point

-

Skive Kommune

mio. kr. pr. år
Forbrug
i mio. kr. pr. år
Handelsbalance
Tallene er summeret og derefter afrundet. Forbrug er ekskl. nethandel.

Beregningerne viser, at den nye udvalgsvarehandel vil få stor påvirkning på oplandseffekten fordi der er tale om en stor udbygning, som forventes at medføre
en forøgelse af lokalkøbsandelen indenfor øvrige udvalgsvarer og SPV. Beregningerne viser, at den årlige udvalgsvarevareomsætning i Skive øges med godt 150
mio. kr. Beregningerne viser, at handelsbalancen ekskl. nethandel vil stige fra
ca. 171 % til ca. 207 %.
Tabel 12-2
OPLANDSEFFEKT UDVALGSVARER
2019

2033 ekskl.

2033 inkl.

udvidelse

udvidelse

Ændring

Hentes fra fysiske
butikker uden for
Skive Kommune

Omsætning

724

724

876

152

119

349

424

424

-

-

208 %

171 %

207 %

36 %-point

-

mio. kr. pr. år
Forbrug
i mio. kr. pr. år
Handelsbalance
Tallene er summeret og derefter afrundet. Forbrug er ekskl. nethandel.
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Priseffekt

For at vurdere påvirkningen på konkurrencen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens økonomiske model benyttet. Resultatet giver en indikation af udbygningens effekt på prisniveauet. Modellen bygger bl.a. på, at store butikker indebærer lavere priser end små butikker. Resultatet af beregningerne er, at priserne
på dagligvarer vil falde. Priseffekten anslås at blive 'lille'. Resultatet af beregningerne er desuden, at priserne på udvalgsvarer vil falde. Priseffekten anslås at
blive 'stor'.
Det vurderes samlet set, at planlægningen for aflastningsområdet vil bidrage til
at understøtte hensynet om en effektiv butiksstruktur.
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Sammenfattende konsekvensvurderingsskema

Tabel 14-1
Hensyn

På kort sigt (2024)

På langt sigt (2032)

Konkurrenceeffekt

Dagligvarer: Lille

Konkurrenceeffekten forventes ikke

(step 3)

anderledes på langt sigt end på kort
Udvalgsvarer og SPV: Stor.

sigt. Den eksisterende detailhandel
vil således fortsat være påvirket af
konkurrencen med den nye detailhandel på længere sigt.
Udbygninger i konkurrerende handelsbyer kan forstærke konkurrenceeffekten på længere sigt.

Påvirkning af butiks-

Dagligvarer: Der flyttes 48 mio. kr.

Butiksforsyningen i Skive bymidte

forsyningen i bymid-

pr. år fra oplandet til aflastningsom-

forventes ikke i højere grad at blive

ten, de mindre op-

rådet, heraf ca. 10 mio. kr. pr. år fra

påvirket negativt af udvalgsvarebu-

landsbyer og i land-

Skive bymidte. De 48 mio. kr. pr. år

tikkerne i aflastningsområdet på

distrikterne (step 2)

svarer til ca. 6 % af den nuværende

lang sigt end på kort sigt.

omsætning i oplandet, dvs. Skive.

Udvalgsvarer: Der flyttes 119 mio.
kr. pr. år fra oplandet til aflastningsområdet, heraf ca. 13 mio. kr. pr. år
fra Skive bymidte. De 119 mio. kr.
pr. år svarer til ca. 15 % af den nuværende omsætning i oplandet, dvs.
Skive Kommune.
Påvirkning af byens

Dagligvarer: Handelsbalancen for

Det vurderes, at aflastningsområdet

samlede oplandsef-

Skive forventes at stige fra 145 % til

ikke i sig selv medfører en yderligere

fekt ift. nabokom-

146 % ved sammenligning af 0-al-

ændring af handelsbalancen for ud-

muner (step 1)

ternativet i 2033 med en udbygning

valgsvarer på længere sigt.

af aflastningsområdet i 2033.

Dagligvarer: Handelsbalancen for
Skive forventes at stige fra 171 % til
207 % ved sammenligning af 0-alternativet i 2033 med en udbygning
af aflastningsområdet i 2033.

I beregningerne er nethandlen trukket ud fra forbruget.

