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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og indrettes
fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.

Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i
sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.

Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet niveau.
Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og indrettes.
Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal offentliggøres.

I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:

Hvad området og bygningerne må bruges til.
Hvordan området må udstykkes.
Hvor store og høje bygninger må være.
Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.

Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmelser, fx om
bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og kommuneplan?
En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen beskriver
byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men byrådet har pligt til at virke for
kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er bindende for
den enkelte grundejer.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og byggelov?
I Byggeloven og særligt i Bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og bestemmelser til og om
byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt, og for at opnå byggetilladelse til byggeriet. En stor
del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller lempes. Det vil sige, at de bebyggelsesregulerende
bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i lokalplanen, tilsidesætter Byggelovens bestemmelser.

Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter Byggelovens regler, er det Byggelovens
bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område.

Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel gør det
muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.

Hvornår laves der en lokalplan?
Byrådet skal vedtage en lokalplan,

når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,
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når arealer skal overføres til byzone, eller
når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område eller
projekt.

Hvad består lokalplanen af?

Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens
indhold.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige
anvendelse.
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af området.

Lokalplanforslag og offentlig høring
Når byrådet har godkendt forslag til lokalplan sendes planen i offentlig høring. I den periode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er
slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag.
Herefter vedtages planen endeligt.

Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages endeligt,
men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende
ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt
lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen
bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres
forhold i strid med planens bestemmelser.

Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.

NR. 304 (VEDTAGET)LOKALPLAN

SIDE 2



Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold. I
redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen og
lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden lovgivning,
som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.

Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved lokalplanens
udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Bagggrunden for udarbejdelse af lokalplan nr. 304 - Et område til blandet bolig og erhverv på den gamle
slagterigrund - er, at give mulighed for at omdanne en del af den tidligere slagterigrund til et byområde med
boliger i form af lejligheder, lettere erhverv samt tilhørende parkering og opholdsarealer med mulighed for at
bruge en af de tidligere slagteribygninger som ramme.
Baggrunden herfor er, udover at der er indgået aftale med Danish Crown om rydning af den gamle
slagterigrund, at Skive Kommune har modtaget henvendelse fra en investor, der ønsker at købe og omdanne
en del af det gamle slagteri til bl.a. moderne lejligheder. 
Der udlægges derudover et område til offentlige formål i form af en offentlig parkeringsplads.

Den eksisterende slagteribygning, der med nærværende lokalplan kan omdannes til boliger og lette erhverv,
er fra 1979 og har en længde på 120 meter, en bredde på 23 meter og en højde på 17,3 meter. Der er altså
tale om mulighed for op til ca. 40 lejligheder med stor loftshøjde og stor volumen med plads til eventuelle
indskudte dæk i den enkelte lejlighed. Indretningen i sådanne lejligheder - også kaldet "lofts" - er ofte
fleksibel og som udgangspunkt udført i en stil, der passer til den gamle industribygning, således stedets
historie bevares. Tagfladen vil derudover kunne blive inddraget til tagterrasser/-haver, hvor alle lejligheder vil
kunne få en andel.
Udover boliger vil der kunne etableres lettere erhverv i miljøklasse 1 og 2. 

Omdannelsen til lejligheder, med bevarelse af bygningsrammen fra det gamle slagteri, ses som en kvalitet for
området og Skive By. Her bevares en del af Skives historie omkring en stor, central og betydningsfuld
arbejdsplads, der på dette sted kan blive fortalt og synliggjort, samtidig med at det omdannes til et attraktivt
og moderne byområde. Projektet passer derudover godt ind i rammerne for den samlede omdannelse og
udvikling af hele ’Elværkskvarteret’, som området vil indgå i. Derudover vil projektet være med til at styrke
Skives udbud af attraktive og forskelligartede boligformer.

Lokalplanområdet inddeles i tre mindre delområder, som indeholder forskellige funktioner og
bebyggelsesregulerende bestemmelser.
Delområde I: Muliggør omdannelse af en del af den gamle slagterigrund til boligere og lettere erhverv.
Delområde II: Giver mulighed for etablering af erhvervsområde.
Delområde III: Område for fremtidig etablering af en grøn, offentlig parkeringsplads. 

BigBlue Skive
Den gamle slagterigrund, samt området lige vest for - den gamle elværksgrund - er en del af en større
helhedsplan i byudviklingsprojektet BigBlue Skive, som samlet set kaldes Elværkskvarteret. Helhedsplanen for
Elværkskvarteret rummer et varieret udbud af boliger og udlægger store, grønne arealer mellem bygningerne.
I tilknytning til området er der etableret en cykel- og gangbro med dertilhørende anlæg fra 2017, der knytter
området sammen med Sdr. Boulevard og Skive Midtby. 

NR. 304 (VEDTAGET)LOKALPLAN

SIDE 4



Cykel- og gangbro fra 2017. Elværkskvarteret ligger på højre side af (øst for) åen

I BigBlue-projektet udlægges også nye stier, der forbinder områderne nær Skive Å. Banestien er en af disse
stiforbindelser. Det eksisterende jernbanetrace, som banestien følger, løber i dag langs den nordlige side af
lokalplanområdet, men på dette stykke forlægges banesti-forløbet og vil i fremtiden bevæge sig ind gennem
lokalplanområdet som en rekreativ stiforbindelse. 

Helhedsplan for Elværkskvarteret - C. F. Møller, sep. 2018 (viser ikke indholdet i nærværende lokalplan)  
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Princip-illustration for forlægningen af Banestien ind gennem lokalplanområdet
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Området
Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Skive, tæt på indkøbsmuligheder og bykernen mod nordvest. 
Lokalplanområdet er omkranset af Brårupgade, der løber vest for området, og Færøvej, der løber øst for
området. Området afgrænses derudover af et erhvervsområde langs Viborgvej mod nord.
Indenfor området ligger det gamle slagteri, der er under nedrivning. Enkelte bygninger ønskes bibeholdt og
kan omdannes. Det drejer sig om henholdsvis en stor, gammel slagteribygning i to etager samt en længere
bygning i en etage.

Billede af området i dag set mod nordvest
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Luftfoto af lokalplanområdet der viser de eksisterende bygninger, der nedrives (rød markering), samt de
bygninger, der agtes bibeholdt og genanvendt (hvid markering). Den blå streg viser et eksisterende
afskærmende hegn mod Færøvej.
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Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Bygninger i området
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Den østlige gavl af den gamle slagteribygning, som vil kunne omdannes til lejligheder med mulighed for
udnyttelse af tagfladen. Gavlen skal ved omdannelse til boligformål være lukket og fungere som støjskærm for
den resterende bygningskrop.

 

Bygningen til højre kan bevares, mens den til venstre og bygningen, der ligger henover arealet, nedrives. Her
vil det fremtidige Banesti-forløb bl.a. komme til at løbe gennem området. 
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at omdanne en del af den gamle slagterigrund til bolig og erhverv. Lokalplanen
giver bl.a. mulighed for at genanvende en del af den eksisterende bygningsmasse på den gamle slagterigrund
til boliger og lettere erhverv i miljøklasse 1-2. Lokalplanen er i overensstemmelse med helhedsplanen for
Elværkskvarteret.

Delområder
Da området skal kunne benyttes til forskellige funktioner - boliger, parkering, etablering af erhvervsområde
samt Banesti - inddeles området i tre mindre delområder (I, II og III). Delområderne indeholder forskellige
funktioner og bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvor delområde I udlægges til boligformål i form af
etageboliger samt lettere erhverv i miljøklasse 1 og 2. Delområdet må desuden anvendes til grønt område
samt til offentligt formål i form af en offentlig sti. I delområde II gives der mulighed for etablering af erhverv,
og i delområde III gives der mulighed for etablering af en grøn, offentlig parkeringsplads samt offentlig sti. 

Kort med delområder og byggefelter 
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Trafik
Vejadgang
Vejadgang til delområde I skal ske fra Færøvej, der ligger øst for området. Vejadgang til delområde II og III
skal foregå fra Brårupgade, der ligger vest for lokalplanområdet. 
I forbindelse med etablering af den offentlige parkeringsplads i delområde III, kan det undersøges, om det vil
være hensigtsmæssigt, at der i tilknytning til denne også blive vejadgang fra Brårupgade til delområde I.

Parkering
Lokalplanen muliggør etablering af nye parkeringspladser og brug af eksisterende bygning til garager. Indenfor
delområde I skal der etableres 1,5 p-plads pr. bolig/lejlighed.
I delområde II stilles der ingen krav til antal p-pladser.
I delområde III etableres der offentlige p-pladser, der også vil komme til at fungere som supplement til
parkeringsmulighederne til de nye boligbebyggelser langs åen i Elværkskvarteret.   

Stier
Som en del af BigBlue Skive, udlægges der i og omkring Skive Midtby arealer til forskellige stiforbindelser.
Nord for lokalplanområdet løber i dag det gamle jernbanetracé, der skal omdannes til den fremtidige Banesti.
Banestiens forløb bliver på denne strækning forskudt, så det løber ind gennem lokalplanområdet og bibringer
derved området en rekreativ stiforbindelse, der på sigt vil binde Glattrup mod syd, midtbyen og havnen mod
nordøst sammen. 

Princip-illustration for forlægningen af Banestien ind gennem lokalplanområdet.
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Den eksisterende slagteribygning
Den eksisterende slagteribygning, der kan genanvendes, som ligger inden for området, er opført som en
betonkonstruktion af søjler og bjælker. Bygningen er en typisk industribygning, hvor konstruktion og statik er
aflæselig i bygningen. Betonsøjlerne er synlige i facaden. 

Ved transformation til bolig- og erhvervsformål skal den vertikale rytme, som søjlerne giver, forsat være
tydelig. Bygningen kan transformeres på forskellig vis, men nye elementer og facader skal indordne sig
søjlekonstruktionen. Altaner kan fx godt trækkes længere frem end selve søjlekonstruktionen, men
konstruktionen skal stadig være tydelig aflæselig.
Facaden kan foruden beton/puds bestå af glas, tegl og pladebeklædning i afstemte farver med helheden evt.
suppleret med enkelte signalfarver, der indgår i helheden.

Støj
Lokalplanen medfører mulighed for en mere støjfølsom anvendelse, hvorfor der skal etableres den nødvendige
støjafskærmning og -dæmpning af lokalplanens bygninger i det omfang, at de indrettes til boliger eller
støjfølsomme anvendelser.

Der er foretaget orienterende støjberegninger for de omkringliggende virksomheder, hvoraf det er konstateret,
at virksomheder mod nord og øst uden særlige støjdæmpningstiltag vil kunne medføre støjbelastninger i
lokalplanområdet, som vil overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Det skal således sikres, at der,
hvor der etableres boliger og udendørs opholdsarealer, etableres støjafskærmende og -dæmpende
foranstaltninger, der kan sikre, at støjbelastningen fra erhverv i området ikke overskrider Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser.

Det forudsættes i lokalplanen, at der skal etableres afskærmningsforanstaltninger/støjdæmpende tiltag, for at
bygningen kan indrettes til boliger og støjfølsomme anvendelser. Det betyder, at der er udlagt areal på terræn
til to støjskærme mod Færøvej.

Der skal for at kunne indrette boliger i den eksisterende slagteribygning (byggefelt A) etableres
støjafskærmning og -dæmpning. Dette kan eksempelvis gøres ved at etablere en mindst 6 meter høj
støjskærm parallelt med bygningens østgalv fra lokalplanområdets sydgrænse til et overlap med gavlen på 4 –
5 meter. De steder, hvor der etableres boliger, skal disse etableres tilbagetrukket fra den nuværende
bygningsfacade. Arealet uden for den nye boligfacade anvendes til opholdsareal (altan og svalegang).

Ved indretning til boligformål kan der etableres lydtætte vægge mellem boligernes altaner ud til plan med den
nuværende bygningsfacade. Ved ca. 2/3 af bygningen (fra østlig ende) skal sidevæggene i altanerne forsynes
med en lydabsorberende beklædning på den side, der vender mod sydøst. Desuden etableres tætte altanværn
(i den øverst bygningshalvdel) langs den nuværende bygningsfacade. Bygningens gavl må ikke have
oplukkelige vinduer ind til opholdsrum. Oven på bygningen skal, hvis der etableres en ny penthouseetage,
etableres tæt værn ved bygningens østgavl samt tæt værn langs bygningens facader.

Lokalplanen giver mulighed for at opsætte afskærmning de pågældende steder på grunden.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Miljøvurdering
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen, og
at fremme bæredygtig udvikling.

Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i lovens Bilag
1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. 

For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes bagerst i afsnittet "Miljøscreening".

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande
at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal
ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og
fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne. 

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om
planen/projektet kan skade et Natura 2000-område. 

Nærmeste Natura 2000-område er H40 - Karup Å, der findes ca. 650 meter sydvest for området.

Skive Kommune vurderer, at lokalplanen ikke påvirker Natura 2000-området væsentligt, da lokalplanen
omfatter et område, der i dag ligger i eksisterende bymiljø og med lokalplanen skal gå fra erhvervsområde til
et område til blandet bolig og erhverv. Denne statusændring vurderes ikke at medføre yderligere
miljøpåvirkning af omgivelserne, herunder Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er
forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om
forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder. 

Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje
og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges.
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Der er ifølge Faglig Rapport fra DMU nr. 634, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV
registreret følgende bilag IV-arter i området omkring projektet: 

Damflagermus
Vandflagermus
Sydflagermus
Odder
Markfirben
Stor Vandsalamander
Spidssnudet frø
Grøn Kølleguldsmed

Skive Kommune har ikke kendskab til andre bilag IV-arter i området.
Lokalplanen beskriver et område, der går fra erhvervsområde til et område til blandet bolig og erhverv, der i
dag ligger i eksisterende bymiljø. På den baggrund vurderer Skive Kommune, at hverken yngle- eller
rasteområder for bilag IV-arter vil blive påvirket væsentligt af lokalplan nr. 304.
Inden bygningerne ændres, nedrives eller ombygges, skal de dog undersøges for yngle- og rastepladser for
arter af flagermus.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt en række
specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.

Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.BE5 til blandet bolig og erhverv.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden
lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det berører
fortidsmindet, og fundet straks meldes til Museum Salling, jf. Museumsloven.

Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens § 25,
anmode Museum Salling om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet
skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om dette.

Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens udgiften til
en eventuel større forundersøgelsen afholdes af bygherren eller den, for hvis regning jordarbejdet udføres, jf.
Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Jordforurening
Forud for opførsel af ny boligbebyggelse og inddragelse af eksisterende bebyggelse til boligformål, skal der
foretages undersøgelser af jordforurening, da der er V2-kortlagte forureninger inden for området. Disse skal
oprenses helt, eller der skal foretages afværgeforanstaltninger, hvis der skal bygges boliger ovenpå disse
arealer. Ved ændret anvendelse af en bygning til boligformål vil der kræves en § 8 tilladelse efter
jordforureningsloven.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og
anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør
relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler,
telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. 
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for områdets
anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om planlægning.

Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke etableres forhold,
der er i strid med lokalplanen.

Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i
strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.

Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså
ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål

§1.1 Lokalplanens formål er at
sikre:

at området anvendes til blandet bolig og
erhverv
bebyggelsesregulerende bestemmelser for
områdets bebyggelse
at området indpasses ift. helhedsplanen for
Elværkskvarteret
vejadgange og parkeringspladser til området
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2. Område- og zonestatus

§2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 -
Matrikelkort og omfatter følgende matrikler: matr.
nr. 125, 129 b, 129 c, 129 e, 133, Skive
Brårupjorder og del af nr. 306 a, Skive Bygrunde.

Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige
ejendomme, dele af ejendomme, umatrikulerede
arealer og vejarealer inden for lokalplanens
afgrænsning.

Bemærkning 
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 14.600
m2. Delområde I er ca. 10.000 m2, delområde II
er ca. 1.400 m2 og delområde III er ca. 3.200
m2.

 

Matrikelkort med indtegnet lokalplanafgrænsning
og delområder

§2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og forbliver sådan. 

§2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde I, II og III
som vist på Kortbilag 2.
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3. Arealanvendelse

§3.1 Anvendelse, delområde I
Delområde I må kun anvendes til boligformål i
form af etageboliger samt erhvervsformål i form
af lettere erhverv i miljøklasse 1 og 2.
Delområdet må desuden anvendes til grønt
område samt til offentligt formål i form af en
offentlig sti.

Bemærkning 
Miljøklasse 1 er virksomheder og anlæg, som kun
påvirker omgivelserne i ubetydelig grad og
miljøklasse 2 er virksomheder og anlæg, som kun
påvirker omgivelserne i ringe grad. Både
miljøklasse 1 og 2 kan indplaceres i områder med
boliger.

Der kan som hovedregel altid etableres tekniske
anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til
hovedanvendelsen.

Matrikelkort med indtegnet lokalplanafgrænsning
og delområder

 

§3.2 Anvendelse, delområde II
Delområde II må kun anvendes til lettere erhverv
i miljøklasse 1 og 2, parkering samt
opstilling/udstilling af biler.

§3.3 Anvendelse, delområde III
Delområde III må kun anvendes til offentlige
formål, grønt område og parkeringsareal.
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4. Udstykning

§4.1 Udstykning
Udstykning må kun ske i overensstemmelse med
planens principper.

Bemærkning 
Det vil være muligt at udstykke til ejerlejligheder
til bolig og lettere erhverv.
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5. Bebyggelsens omfang og placering

§5.1 Byggefelt
Bygninger må kun opføres inden for de udlagte
byggefelter - A, B og C som vist på kortbilag 2. 

Byggefelt A er udlagt til bolig og erhverv
Byggefelt B er udlagt til erhverv, parkering,
depot og lignende
Byggefelt C er udlagt til erhverv i form af
lagerhal og personalefaciliteter

Delområde I: I delområde I gælder dog, at
altaner må rage ud over byggefelt A med 2 meter
mod syd. Mod nord, øst og vest for byggefeltet
må elevatorer og fælles opgange til bygningen
rage 4 meter ud.  

Bemærkning 

Byggefelter og delområder

§5.2 Etager og bygningshøjder
Bygninger, der ligger inden for byggefelt A, må
opføres i maksimalt 5 etager med en maksimal
højde på 18 meter ift. eksisterende terræn.
Elevatortårne må dog opføres med en højde på
21 meter.  
Ved opførsel af en tagetage/penthouse-etage må
denne etage ikke fremstå som en fuld etage.
Penthouse-etagen skal trækkes min. 4 m tilbage
fra facaden/bygningssiderne men må på mindre
partier af max. 6,5 m i bredden ligge fremme i
facadelinjen og flugte med denne.

Bygninger, der ligger inden for byggefelt B, må
opføres i maksimalt 1 etage med en maksimal
højde på 5 meter. 

Bygninger, der ligger inden for byggefelt C, må
opføres i maksimalt 1 etage med en maksimal
højde på 6,5 meter. Der må maksimalt opføres
300 m2 inden for det udlagte byggefelt. 

 
En evt. tagetage/penthouse-etage på den
eksisterende bygning inden for byggefelt A skal
tilpasses bygningen og må ikke fremstå som en
massiv etage.

Principsnit på tværs af lokalplanområdet, der
viser banestiens mulige placering mellem de
eksisterende bygninger samt de maksimale
bygningshøjder.

§5.3 Bebyggelsesprocent
Delområde I:  200% for delområdet som
helhed 
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Delområde II: 25% for delområdet som helhed 

Delområde III: 0% for delområdet som helhed
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6. Bebyggelsens udseende

§6.1 Facader
Delområde I: Ved bevarelse af den gamle
slagteribygning skal det industrielle look og de
nuværende søjlers vertikale rytme bevares.
Materialer, der kan benyttes i byggeriet ved både
omdannelse/renovering og ved nybyggeri foruden
beton/puds, er glas, tegl, træ og
pladebeklædning i jordfarver samt i sorte og
hvide nuancer. 

Der kan benyttes signalfarver på mindre
bygningsdele for at fremhæve eller markere
vigtige elementer. Brugen af signalfarver skal
være afstemt byggeriets øvrige farvevalg, så evt.
signalfarvede bygningsdele skaber en samlet
helhed i byggeriet.

Delområde II: Materialer der kan benyttes
foruden beton/puds, er tegl, træ og
pladebeklædning i jordfarver samt i sorte og
hvide nuancer. 

Bemærkning 

Referencefoto der viser eksempel på en gammel
industribygning, der er genanvendt til bl.a.
boligformål. Nye materialer er tilføjet og tilpasset
den eksisterende bygning.

§6.2 Solceller og tilsvarende
energianlæg
Der kan opsættes solfangere, solceller og
tilsvarende energianlæg, når det på en naturlig
måde integreres i bebyggelsens udformning og
arkitektur.

§6.3 Reflekterende materialer
Der må ikke anvendes reflekterende materialer,
som kan være til gene for de tilstødende
ejendomme.

§6.4 Skiltning
Der må opsættes en fælles henvisningspylon ved
indkørslen fra Færøvej til virksomheder inden for
delområde I. Pylonen må max. være 4 m høj og 1
m bred, og skal placeres udenfor oversigtsareal.

Skiltning på bygninger må kun udføres som faste
skilte eller løse bogstaver i farver, der er afstemt
efter bygningen og må max. have en størrelse på
0,7 m2.
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Der må ikke benyttes reflekterende eller
bevægelig skiltning (f.eks. bannere, flag eller
digitale skærme).
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7. Ubebyggede arealer

§7.1 Friarealer
Delområde I: Friarealerne nord for bygningen
skal have en urban karakter, der komplementerer
slagteriets rå udtryk. Der kan etableres parkering
og færdselsareal.

Området syd og vest for bygningen skal fremstå
grønt. Min. 400 m2 skal indrettes til ophold og
være afskærmet for støj.

Fælles opholdsarealer på terræn skal placeres
inden for området vist på kortbilag 2.

Private opholdsarealer til boliger og erhverv skal
etableres som inde liggende altaner eller på
tagfladen. Der skal etableres mindst 12 m² privat
opholdsareal pr. bolig.

Bemærkning 
Delområde I og III: Belægningen i disse
områder kan så vidt muligt bevares for at
opretholde det rå og industrielle udtryk som
områderne rummer i dag. Der kan evt. "skæres"
ud i belægningen til etablering af beplantning og
stiforløb. 

Banestien udlægges mellem byggefelt A og B, og
vil bryde den belagte urbane struktur som et
grønt bånd, der forbinder Færøvej og Brårupgade
med hinanden. 
Mod syd kobler området sig på det fremtidige
Elværkskvarter, der de næste år tænkes
etableret som en grøn bypark. Overgangen
mellem lokalplanområdet mod syd og byparken
skal derfor komplementere hinanden, og grænsen
mellem disse udviskes.

En del af området syd for byggefelt A vil være
støjbelastet, hvorfor det kun er en del af
området, der er mulig at anvende til ophold.

Friarealerne samt parkering kan etableres som
eksempel vist på kortbilag 3, og der kan etableres
diverse LAR-løsninger (lokal afledning af
regnvand). LAR-løsninger kunne være regnbede,
grøfter og mindre bassiner til opmagasinering
eller forsinkelse af regnvand. 

Belægningens rå udtryk i området i dag
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Eksempel på jernbanespor og LAR-løsning

§7.2 Beplantning
Delområde I: Mod nord skal området gives en
grøn men urban karakter. Banestien skal fremstå
som et grønt element gennem området. Den
nordlige del af området kan beplantes med
græsser og mindre træer, der afspejler det rå og
hårdføre miljø. 

Mod syd skal området fremstå grønt, så der
skabes en naturlig overgang til den fremtidige
bypark i Elværkskvarteret.

Delområde II: Området skal omkranses af
beplantning i form af f.eks. buske og hække med
en maksimal højde på 1,5 m.  

Delområde III: Parkeringspladsen skal fremstå
grøn i form af træbeplantning, bede,
græsarmering ol. Den kan etableres med fast
belægning. 

 
Områderne kan beplantes som illustreret
på kortbilag 3. 

Planen viser lokalplanområdets samspil med
helhedsplanen for Elværkskvarteret mod syd og
vest.

Delområde II: Den maksimale højde for
beplantning på 1,5 m om delområde II skal sikre
at det grønne og urbane område i sydlig retning
kan fornemmes fra Viborgvej. 
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Referencefoto der viser et projekt, hvor
gamle banespor skyder sig op og ned og indgår
som ryggrad i et grønt og rekreativt stiforløb.
High Line - New York.

Referencefoto der viser et parkeringsareal, hvor
der er indarbejdet beplantning i form af træer,
græsser og stauder i indrammede bede mellem
p-båsene. 

§7.3 Hegn
Delområde I: Der må etableres hegn i skel mod
nord i en højde på max. 5 m. Der må desuden
etableres hegn øst for byggefelt B og langs
Færøvej som vist på kortbilag 2.

Hegnet skal enten fremstå som levende hegn,
hegn der begrønnes af klatreplanter eller fast
hegn i træ. Hvis det er nødvendigt, skal hegnet
etableres som støjhegn.

Delområde II: Der skal etableres hegn i skel
mod syd, øst og vest. Hegnet skal etableres som
levende hegn i form af buske og hække i en max.
højde på 1,5 m.

 
Delområde I: Mod nord og øst støder området
op til et erhvervsområde med forskellige
aktiviteter.
Mod syd grænser området op til en fremtidig
bypark og boliger i Elværkskvarteret, og for at
sikre en naturlig overgang må der ikke hegnes i
skel. Buske, træbeplantning samt regnbede eller
grøfter vil være med til at markere en
afgrænsning af området. 

Delområde II: Se §7.2

§7.4 Terrænregulering
Det er tilladt at terrænregulere +/- 0,50 m i
forhold til det eksisterende terræn. 

I forbindelse med LAR-løsninger inden for
delområde I må der terrænreguleres +/- 1 m.
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8. Veje, stier og parkering

§8.1 Vejadgang
Vejadgang til delområde I skal ske fra Færøvej og
vejadgang til delområde II og III skal ske fra
Brårupgade.
I delområde I skal der etableres vendeplads for
affaldsafhentning og lignende efter gældende
principper.  

§8.2 Stier
Banestien udlægges som vist på kortbilag 2. Den
skal anlægges som en grøn forbindelse gennem
området, der kan koble sig på Banestiens videre
forløb vest for Brårupgade og øst for Færøvej. 

Bemærkning 
Banestien kan etableres som eksempel vist på
kortbilag 3. 
Den kan flyttes nogle meter ift. udlægget på
kortbilag 2 i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

Principsnit på tværs af lokalplanområdet, der
viser banestiens mulige placering mellem de
eksisterende bygninger samt de maksimale
bygningshøjder.

 

§8.3 Parkering
Delområde I: Der kan etableres parkering
mellem byggefelt A og B samt øst herfor.
Parkering kan desuden etableres i bygning
(byggefelt B).
Der skal min. etableres 1½ parkeringsplads pr.
bolig samt 2 parkeringspladser pr. 100 m²
erhvervsareal.

Delområde III: Der kan etableres et offentligt,
grønt parkeringsareal.

 
Der kan etableres parkering som vist på kortbilag
3 med bl.a. parkering langs Banestiens nordlige
side. Disse parkeringspladser skal have et grønt
præg og skal derudover opdeles i mindre enheder
og begrønnes med lave hække, græsser,
opstammede træer eller lignende.

Med grøn parkering menes parkering, der er
beplantet med græsser, træer og lignende.
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Referencefoto der viser et parkeringsareal, hvor
der er indarbejdet beplantning i form af træer,
græsser og stauder i indrammede bede mellem
p-båsene. 
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9. Tekniske anlæg

§9.1 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens
gældende spildevandsplan.

Bemærkning 
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over
den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Skive Kommune. 

Fra separatkloakerede områder afledes
husspildevand til renseanlæg, mens tag- og
overfladevand afledes til vandløb, sø eller fjord. 

Området skal separeres i 2028 og derfor bør nye
boliger anlægges med seperatkloak. 

§9.2 Regnvand
Håndtering af regnvand kan ske ved indpasning
af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender,
permeable belægning, spejlbassiner mv. 

 
Selvom nedsivning vil være mulig, vil der i det
samlede område for det gamle slagteri være
behov for regnvandsbassiner til forsinkelse og
rensning af regnvandet inden udledning til Skive
Å. Det bør i forbindelse med realisering af
lokalplanen undersøges, om tagvandet bør
afledes til de regnvandssøer, der er indtænkt i
etableringen af det grønne område syd for
lokalplanområdet.

§9.3 Affald
Der skal etableres affaldsløsninger. Den enkelte
løsning skal tilpasses bebyggelsen med plads til
opbevaring og transport, men kan udformes på
forskellige måder.

 
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene
mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.

Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene
mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.

Regulativerne samt yderligere oplysninger findes
på www.skive.dk/erhverv/spildevand-forsyning-
og-affald.

§9.4 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende
skal fremføres under terræn.

§9.5 Støj
Der skal, hvor der etableres boliger og udendørs
opholdsarealer, etableres støjafskærmende og
-dæmpende foranstaltninger, som kan sikre, at

 
Støjgrænser for blandet bolig og erhverv gælder
kun ved boliger i lokalplanområdet. Ved øvrige
facader og arealer gælder støjgrænserne for
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støjbelastningen fra omkringliggende erhverv
ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser gældende for blandet bolig og
erhverv.

Jf. §7.3 må der etableres hegn og
støjafskærmning som vist på kortbilag 2.

Erhvervs- og industriområder med forbud mod
generende virksomhed (jf. Miljøstyrelsens
vejledning nr. 5 1984 "Ekstern støj fra
virksomheder").
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10. Betingelser for ibrugtagning

§10.1 Betingelser for ibrugtagning
Ny bebyggelse og anlæg, inden for de enkelte
delområder, må ikke tages i brug før:　

- Det i § 7.1 nævnte private opholdsareal er
etableret til den enkelte bolig. De fælles
opholdsarealer etableres i takt med at bygningen
omdannes/tages i brug.
- Det i § 7.2 nævnte beplantning i delområde II
og III er etableret. I delområde I etableres
beplantningen i takt med at bygningen
omdannes/tages i brug. 
- Der er tilsluttet offentlig forsyning i det omfang
bebyggelsen/anlægget skal forsynes. Tilslutning
skal ske efter de pågældende
forsyningsselskabers regler.
- Der jf. § 9.5 er etableret de nødvendige
støjafskærmende/-dæmpende foranstaltninger.

Bemærkning 
Såfremt der sker en etapevis udstykning af
lokalplanområdet, kan Skive Kommune meddele
en midlertidig dispensation fra bestemmelsen. I
denne forbindelse kan Skive Kommune gøre en
dispensation betinget af, at udvikler stiller garanti
for den forholdsmæssige andel af de forventede
omkostninger ved den senere etablering af
anlæggene.
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11. Retsvirkninger

Lokalplanforslaget - midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget,
ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans
indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget,
bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse
med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

§11.1 Endelig godkendelse og
bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt
bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i
overensstemmelse med planen.

§11.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme
i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.

§11.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg
mv., som er indeholdt i planen, skal etableres.

§11.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke
er i strid med planens principper. Kommunen har
pligt til at dispensere fra bestemmelser om
tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en
bygning opføres som lavenergibyggeri. 

§11.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre
naboer, skal der foretages en naboorientering, før
dispensationen kan gives.

§11.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som
er i strid med planens principper, kan kun
etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
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§11.7 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige
formål eller omfattet af bestemmelser om
bevaring af bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke
kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig
måde, kan ejeren under visse omstændigheder
kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning
og disponerering af området. 

Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan
udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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Kortbilag 1 - Matrikelkort
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Kortbilag 3 - Illustrationskort
Illustrationskortet er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.

NR. 304 (VEDTAGET)LOKALPLAN

SIDE 39



Kortbilag 2 - Lokalplankort
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Miljøscreening
Dette er en miljøscreening af lokalplan nr. 304 - Et område til blandet bolig og erhverv på den gamle
slagterigrund efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Ifølge loven skal der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få væsentlig indvirkning
på miljøet. Denne screening er gennemført på baggrund af muligheden for brug af eksisterende bygning til
etagebolig og erhverv, samt etablering af erhvervsområde og offentlig parkeringsplads.  

I screeningen er det vurderet, at planen vil have ubetydelig effekt for befolkningen og materielle goder. Forud
for opførsel af ny boligbebyggelse og inddragelse af eksisterende bebyggelse til boligformål, skal der foretages
undersøgelser af jordforurening, da der er V2-kortlagte forureninger inden for området. Disse skal oprenses
helt, eller der skal foretages afværgeforanstaltninger, hvis der skal bygges boliger ovenpå disse arealer. Ved
ændret anvendelse af en bygning til boligformål, vil der kræves en §8 tilladelse efter jordforureningsloven. 

Flytning af lettere forurenet jord (områdeklassificering) og forurenet jord, må ikke ske uden forudgående
henvendelse til Skive Kommune. 

Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan. Spildevand fra lokalplanområdet skal
afledes til Brårupgade i separate ledninger. Da området skal separeres i 2028 bør nye boliger anlægges med
seperatkloak. 

Såfremt der ikke kan nedsives på grunden skal områdets regnvandstilslutning ske til Brårupgade i separate
ledninger. Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv. 
Selvom nedsivning vil være mulig, vil der i det samlede område for det gamle slagteri være behov for
regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af regnvandet inden udledning til Skive Å. Det bør i forbindelse
med realisering af lokalplanen undersøges, om tagvandet bør afledes til de regnvandssøer, der er indtænkt i
etableringen af det grønne område syd for lokalplanområdet.

Vurdering af Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-område er H40 - Karup Å, der findes ca. 650 meter sydvest for området.

Skive Kommune vurderer, at lokalplanen ikke påvirker Natura 2000-området væsentligt, da lokalplanen
omfatter et område, der i dag ligger i eksisterende bymiljø og med lokalplanen kan gå fra erhvervsområde til
et område til blandet bolig og erhverv. Denne statusændring vurderes ikke at medføre yderligere
miljøpåvirkning af omgivelserne, herunder Natura 2000-området.

Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter
Skive Kommune har ikke kendskab til andre bilag IV-arter i området. Lokalplanen beskriver et område, der
går fra erhvervsområde til et område til blandet bolig og erhverv, der i dag ligger i eksisterende bymiljø. På
den baggrund vurderer Skive Kommune, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter vil blive
påvirket væsentligt af lokalplan nr. 304. 
Inden bygningerne ændres, nedrives eller ombygges, skal de dog undersøges for yngle- og rastepladser for
arter af flagermus.

Planen er samlet set vurderet til at have en ubetydelig effekt, og Skive Kommune har derfor vurderet, at der
ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 3.2.
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Foranstående forslag til lokalplan nr. 304 er
vedtaget af Skive Byråd d. 25.06.2019.  

Lokalplanen kan tidligst vedtages efter at
lokalplanforslaget har været offentlig fremlagt i
mindst 4 uger.

Lokalplanforslaget har været fremlagt offentligt i
perioden fra d. 27.06 2019 til d. 22.08
2019.                      

 

Vedtagelse

 

Endelig vedtagelse

Skive Byråd har d. 28.01 2020 vedtaget lokalplan nr. 304 endeligt.  

Lokalplanen er fremlagt offentligt d. 04.02 2020.  
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