
Forord (uddrag)  

 

 

Skive Kommune er en stor kommune sammensat af 

mange enkeltdele, byer og byområder, landbrug, skove, 

naturområder, kyster, vandløb, søer, trafiksystemer og 

tekniske anlæg.  Hver enkelt del er præget af udviklin-

gen indenfor eget område, men påvirkes også af det, der 

sker i naboområderne. Tingene hænger sammen og præ-

ger hinanden. 

 

I byrådet vil vi gerne udvikle hele kommunen samtidig med,  

at vi udvikler de enkelte dele. Tingene udvikler sig imidlertid 

ikke parallelt, og det er ikke alt, kommunen kan koordinere og 

styre. I vores planlægning skal der derfor være plads til at skif-

te kurs, når omgivelserne og menneskene ændrer behov. 

 

Vi ønsker, at der skal kunne ske en udvikling overalt, men er-

kender også, at vi ikke kan styre udviklingen 100 procent, idet 

den ofte følger den efterspørgsel, der er efter boliger og er-

hverv. Vi vil til gengæld gøre alt, hvad der er muligt, for at 

skubbe udviklingen i en sund retning.  

 

Vi ser kommunal udvikling ud fra en helhedsbetragtning. Kom-

muneplanen er vores fysiske helhedsplan, som omfatter hele 

kommunen og alle dens enkelte dele. Planen giver mulighed 

for at kigge på den overordnede struktur og samtidig dykke ned 

i detaljerne for at se, hvordan det hele passer sammen. 

 

Foruden at være byrådets helhedsplan, så er kommuneplanen 

også borgernes plan. Derfor inddrog vi borgerne i en række 

møder op til udarbejdelsen af planforslaget. Vi diskuterede al-

lerede i 2014, gennem Planstrategien, målene for bosætning, 

erhvervsudvikling, turisme og for energi og klima. De emner 

indgår stadig i kommuneplanens opdeling. 

 

Nu foreligger der så et forslag til en ny kommuneplan, som kan 

læses på både computer, tablets og mobiltelefoner. Det gør det 

muligt at stå på det fysiske sted og se, hvilke planer der er fore-

slået for området.  

 

Med denne mulighed er vi foregangskommune, idet vi er den 

første kommune, som kan tilbyde let og digital adgang til kom-

muneplanen og til alle de informationer, vi skal bruge, når vi 

taler sammen om Skive Kommunes fremtid. 

 

Jeg glæder mig til den samtale. 

 

Peder Christian Kirkegaard 

Borgmester 


