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Sebbersund • Valsted • Barmer

OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER
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Området er beliggende i den nord li ge 
del af Seb ber sund by og er udlagt 
til boligbebyggelse. Be byg gel se til 
støjfølsomme formål skal re spek te re 
støj kon se kvens om rå det om kring 
Løgstørvej nord om by en.

Området vil kunne anvendes til såvel 
traditionelle parcelhuse som til tæt-
tere boligformer.

Lokalplan nr. 39 er udarbejdet for 
den nordlige del af om rå det, og 
erstatter således lokalplan nr. 7. 
Lokalplan nr. 7 er stadig gældende 
for den sydlige del af området, den 
del, der har skel mod grundene på 
Håndværkervej.

Område 3.B.4
BOLIGOMRÅDER
nord for Sebbersund by

Anvendelse:
Boligformål.

Bebyggelsens art:
Åben-lav og tæt-lav

Omfang og placering:
Antallet af boliger indenfor 
området må ikke overstige 12. 
Bebyggelsesprocenten for området 
under ét må ikke overstige 45 
og bebyggelsesprocenten for et 
delområde må ikke overstige 35.

Veje, stier og parkering:
Der skal inden for området udlæg-
ges 2 parkeringspåladser pr. 
boligenhed.
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Område 3.B.5
BOLIGOMRÅDE

nord for Valsted by

Anvendelse:
Boligformål

Bebyggelsens art:
Åben-lav.

Omfang og placering:
Bebyggelsesprocenten for den 
enkelte ejendom må ikke overstige 
25. Antallet af ejendomme inden 
for området må ikke overstige 7.

Etageantal og -højde:
Max 1½ etage og max 8,5 m.

Veje, stier og parkering:
Området skal vejbetjenes af ny 
privat fællesvej inden for området.

Veje, stier og parkering:
Der skal inden for området udlæg-
ges 2 parkeringspåladser pr. 
boligenhed.

Området ligger nord for Valsted på 
den vestlige side af Valstedgårdvej.

Området er omfattet af lokalplan nr. 
72.
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Område 3.B.6
BOLIGOMRÅDE
syd for Valsted by

Anvendelse:
Boligformål

Bebyggelsens art:
Åben-lav.

Omfang og placering:
Bebyggelsesprocenten for den 
enkelte ejendom må ikke overstige 
25. Antallet af nye ejendomme 
inden for området må ikke over-
stige 1.

Etageantal og -højde:
Max 1½ etage og max 8,5 m.

Veje, stier og parkering:
Der skal inden for området udlæg-
ges 2 parkeringspåladser pr. 
boligenhed.

Området ligger syd for Valsted og 
omfatter et par eksisterende boliger, 
samt mulighed for udstykning af én 
ny grund til helårsbeboelse.

Området er omfattet af lokalplan nr. 
72.
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Område 3.B.7
BOLIGOMRÅDE

ved Valstedgård, Valsted

Anvendelse:
Boligformål.

Omfang og placering:
Ved åben-lav bebyggelse, må 
bebyggelsesprocenten for den 
enkelte ejendom må ikke overstige 
25 og antallet af nye ejendomme 
må ikke overstige 17. Ved tæt-lav 
bebyggelse, må bebyggelsespro-
centen for den enkelte ejendom må 
ikke overstige 40 og antallet af nye 
ejendomme må ikke overstige 25.

Etageantal og -højde:
Max 1½ etage og max 8,5 m.

Veje, stier og parkering:
Der skal inden for området 
udlægges 2 parkeringspladser pr. 
boligenhed.

Området omfatter arealerne omkring 
Valstedgård, der påtænkes ombygget 
til boligformål.

Området er delvist omfattet af 
lokalplan nr. 72, men rammeområdet 
omfatter et noget større areal. Ny 
lokalplan for det nye areal (haven) 
kan først vedtages, når arealet er 
omfattet af endeligt vedtaget Region-
plan 2005.
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Område 3.BE.2
BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE
Sebbersund by

Området omfatter de eksisterende, 
blandede bolig- og erhvervsområder 
i Sebbersund by.  Som en del af det 
fælles lokalcenter udpeget i denne 
kommuneplan, er det hensigten at 
styrke befolkningsunderlaget for den 
offentlige og private service i Sebber-
sund, Valsted og Barmer. Området 
skal overføres til byzone.

For området gælder lokalplan nr. 7, 
Sebbersund by m.m.

Anvendelse:
Boligformål og bebyggelse til 
offentlige formål samt butikker til 
områdets daglige forsyning eller 
andre nærmere angivne erhvervs-
typer, der kan indpasses i området 
uden genevirkninger i forhold til 
omgivelserne. Miljøklasse 1-2.

Omfang og placering:
Ved bebyggelse af et ubebygget 
areal må bebyggelsesprocenten 
ikke overstige 25. Ny bebyggelse 
til boligformål må ikke opføres i 
området mellem Løgstørvejs midt-
linie og en til denne vej hørende 
støjbyggelinie.

Etageantal og -højde:
Bebyggelse må ikke opføres i mere 
end 1 etage med udnyttelig tag-
etage. Intet punkt af en bygnings 
ydervæg eller tag må gives en 
højde der overstiger 8,5 m over 
terræn.
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I forbindelse med lokalplan nr. 57 og 
rammetillæg nr. 23 er det tidligere 
rammeområde 3.S.5. over ført til 
3.BE.3. Lokalplan nr. 57 erstatter 
lokalplan nr. 41 for området.

Området er beliggende ved Bager-
stræde i Seb ber sund by. I området 
vil der være mulighed for ind ret ning 
af helårsbeboelse og drive restau-
rationsvirksomhed i ek si ste ren de 
be byg gel se.

Rammeområdet omfatter matr. nr. 
32 Sebbersund by, Sebber og er en 
bebygget ejendom på 2135 m2.

Område 3.BE.3
BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE

Sebbersund by

Anvendelse:
Boligformål og bebyggelse til 
andre nærmere angivne erhvervs-
typer, der kan indpasses i området 
uden genevirkninger i forhold til 
omgivelserne. Miljøklasse 1-2.

Omfang og placering:
Bebyggelsesprocenten for ejen-
dommen må ikke overstige 45.

Etageantal og -højde:
Bebyggelse må ikke opføres i mere 
end 1 etage med udnyttelig tag-
etage. Intet punkt af en bygnings 
ydervæg eller tag må gives en 
højde der overstiger 8,5 m over 
terræn.
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Område 3.BE.4
BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE
Valsted by

Anvendelse:
Boligformål og bebyggelse til 
offentlige formål samt butikker til 
områdets daglige forsyning eller 
andre nærmere angivne erhvervs-
typer, der kan indpasses i området 
uden genevirkninger i forhold til 
omgivelserne. Miljøklasse 1-2.

Omfang og placering:
Ved bebyggelse af et ubebygget 
areal må bebyggelsesprocenten 
ikke overstige 25. 

Etageantal og -højde:
Bebyggelse må ikke opføres i mere 
end 1 etage med udnyttelig tag-
etage. Intet punkt af en bygnings 
ydervæg eller tag må gives en 
højde der overstiger 8,5 m over 
terræn.

Området udgør det meste af Valsted 
By, der tidligere var en afgrænset 
landsby i landzone. Som en del af det 
fælles lokalcenter udpeget i denne 
kommuneplan, er det hensigten at 
styrke befolkningsunderlaget for den 
offentlige og private service i Sebber-
sund, Valsted og Barmer. Området 
skal overføres til byzone.

For området gælder lokalplan nr. 72, 
der indeholder såvel udviklings- som 
bevaringshensyn.
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Område 3.BE.5
BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE

Barmer by

Anvendelse:
Boligformål og bebyggelse til 
offentlige formål samt butikker til 
områdets daglige forsyning eller 
andre nærmere angivne erhvervs-
typer, der kan indpasses i området 
uden genevirkninger i forhold til 
omgivelserne. Miljøklasse 1-2.

Omfang og placering:
Ved bebyggelse af et ubebygget 
areal må bebyggelsesprocenten 
ikke overstige 25. 

Etageantal og -højde:
Bebyggelse må ikke opføres i mere 
end 1 etage med udnyttelig tag-
etage. Intet punkt af en bygnings 
ydervæg eller tag må gives en 
højde der overstiger 8,5 m over 
terræn.

Området udgør det meste af Barmer 
By, der tidligere var en afgrænset 
landsby i landzone. Som en del af det 
fælles lokalcenter udpeget i denne 
kommuneplan, er det hensigten at 
styrke befolkningsunderlaget for den 
offentlige og private service i Sebber-
sund, Valsted og Barmer. Området 
skal overføres til byzone.
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Område 3.F.1. består dels af eksi-
sterende friarealer dels af et område 
etableret ved opfyldning i forbin-
delse med anlæggelsen af vejdæm-
ningen over Seb ber Sund. 

Området skal anvendes som fæl-
les fri are al for bo lig om rå der ne i 
Sebbersund by og må an ven des til 
op-lægning af joller og fi skegrej. 

Område 3.F.2. er en fjordeng, der 
ønskes sikret til fortsat anvendelse 
for fritidssejlere og fritidsfi skere med 
henblik på oplægning af mindre joller 
og nød-vendigt udstyr for fritidsfi -
skere.

Område 3.F.1
OPFYLDT AREAL
syd for den ny vejdæmning ved Sebbersund

Anvendelse:
Offentligt friareal og privat ejet 
fællesareal, hvortil offentligheden 
er sikret adgang.

Omfang og placering:
Området skal friholdes for bebyg-
gelse.

Opholds- og friarealer:
Området skal friholdes for beplant-
ning og gives karakter af fjordeng.

Særlige bestemmelser:
Området skal forblive i landzone, 
underlagt naturbeskyttelseslovens 
strandbyggezone.
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Område 3.F.2
BÅD - STEJLEPLADS

vest for den ny vejdæmning ved Seb ber sund

Område 3.F.1. består dels af eksi-
sterende friarealer dels af et område 
etableret ved opfyldning i forbin-
delse med anlæggelsen af vejdæm-
ningen over Seb ber Sund. 

Området skal anvendes som fæl-
les fri are al for bo lig om rå der ne i 
Sebbersund by og må an ven des til 
oplægning af joller og fi skegrej. 

Område 3.F.2. er en fjordeng, der 
ønskes sikret til fortsat anvendelse 
for fritidssejlere og fritidsfi skere med 
henblik på oplægning af mindre joller 
og nødvendigt udstyr for fritidsfi -
skere.

Anvendelse:
Offentligt friareal og privat ejet 
fællesareal, hvortil offentligheden 
er sikret adgang.

Omfang og placering:
Området skal friholdes for bebyg-
gelse.

Opholds- og friarealer:
Området skal friholdes for beplant-
ning og gives karakter af fjordeng.

Særlige bestemmelser:
Området skal forblive i landzone, 
underlagt naturbeskyttelseslovens 
strandbyggezone.

3.OF.2

3.OF.1

3.B.2

3.B.3

3.B.1

3.BE.1

3.LE.1

3.OF.3
3.B.4

3.BE.2

3.S.1

3.S.3

3.S.2

3.F.1

3.F.2

3.BE.3

3.F.3

3.S.4

3.T.2

3.BE.4

3.BE.5

3.B.5

3.B.6

3.B.7

3.OF.4



BESKRIVELSE

RAMMEBESTEMMELSER

Nibe Kommune94

Med udarbejdelse af lokalplan nr. 50 
og ram me til læg nr. 20 er området 
ved Sankt Nikolaj Bjerg nordøst 
for Sebbersund udlagt til of fent li ge 
for mål, Vikingeby.

Området har i Vikingetiden bl.a. 
været anvendt til bo- og handels-
plads, og i dag er der stadig mørke 
pletter, som viser hvor grubehuse og 
stavkirke m.v. har ligget. 

Den del af St.Ajstrupvej, der forløber 
gennem om rå det, ned læg ges som 
lan de vej og op ret hol des som of-
 fent lig sti. I om rå dets nord vest li ge 
del an læg ges en par ke rings plads, og 
ram me om rå det vil få vej ad gang fra 
den øst li ge del af St.Ajstrupvej.

Område 3.OF.3
VIKINGEBY
ved Sebbersund

Anvendelse:
Offentlige formål i form af 
historisk/arkæologisk reservat

Omfang og placering:
Bortset fra rekonstruktion af en 
trækirke/stavkirke skal området 
friholdes for bebyggelse. Ny 
bebyggelse skal placeres inden for 
særligt afgrænsede byggefelter, 
uden for fundområdet.

Etageantal og -højde:
Intet punkt af en bygnings 
ydervæg eller tag må hæves mere 
end 8,5 m over det omgivende 
terræn med mindre der er særlige, 
arkæologisk begrundede forhold 
der taler for en større højde.

Veje, stier og parkering:
I forbindelse med udlæg af areal til 
parkering og vendeplads etableres 
lægivende og visuelt afskærmende 
beplantning mellem en sådan 
plads og fundområdet.

Særlige bestemmelser:
Området skal forblive i landzone.
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Område 3.OF.4
OFFENTLIGE FORMÅL

i Valsted

Anvendelse:
Offentlige formål i form af skole, 
institution samt tilhørende uden-
dørs faciliteter.

Omfang og placering:
Bebyggelsesprocenten for den 
enkelte ejendom må ikke overstige 
25.

Etageantal og -højde:
Max 1½ etage og max 8,5 m.

Området omfatter skole, daginsti-
tution, samt tilhørende udendørs 
faciliteter i Valsted.
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Område 3.S.1
SOMMERHUSOMRÅDET
Navet, Sebbersund

Området omfatter et fritidshusom-
råde, der gennem tilvejebringelse 
af lokalplan nr. 7 er blevet optaget 
som egentligt sommerhusområde 
med be stem mel ser til regulering 
af husenes antal, placering, ydre 
fremtræden m.v.

Lokalplanen træffer endvidere 
bestemmelse om områdets fl ersidige 
anvendelse bl.a. som friareal for 
byen.

I forbindelse med lokalplanudarbej-
delse er der foreta get en regulering 
af na tur be skyt tel ses lo vens strand-
 byg ge zo ne inden for området.

Anvendelse:
Fritidshusbebyggelse og offentligt 
friareal.

Omfang og placering:
Antallet af fritidshuse må ikke 
overstige 42 og bebyggelsespro-
centen for området under ét må 
ikke overstige 10. Intet hus, inkl. 
udhus, carport eller garage må 
gives en størrelse, der overstiger 
60 m2.

Etageantal og -højde:
Bebyggelse må ikke opføres med 
mere end 1 etage og bygningshøj-
den må ikke overstige 5 m.

Opholds- og friarealer:
Ubebyggede arealer og arealer der, 
der ikke udlægges til byggefelter, 
skal anvendes til offentligt friareal. 
Den bebyggede del af området 
skal afskærmes mod omgivel-
serne og knyttes visuelt sammen 
til en helhed ved etablering og 
opretholdelse af en tæt 2-6 m høj 
beplantning, bestående af mindst 
50% løvfældende træarter, der er 
karakteristiske for egnen.

Veje, stier og parkering:

Særlige bestemmelser:
Området skal overføres til som-
merhusområde.
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Område 3.S.2
SOMMERHUSOMRÅDE

ved Bjergets fod, Sebbersund

Området omfatter eksisterende 
udstykninger til fri tids hus be byg gel se 
mellem Skt. Ni ko laj Bjerg og Navet. 
For området gælder lokalplan nr. 7.

Anvendelse:
Fritidshusbebyggelse

Omfang og placering:
Bebyggelsesprocenten for den 
enkelte ejendom må ikke overstige 
10.

Etageantal og -højde:
Bebyggelse må ikke opføres med 
mere end 1 etage og bygningshøj-
den må ikke overstige 4 m.

Særlige bestemmelser:
Området skal overføres til som-
merhusområde. Bebyggelse og 
beplantning skal udføres på en 
sådan måde, at intentionerne bag 
fredningen af Skt. Nikolaj Bjerg 
ikke modarbejdes.
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Området omfatter den del af Skt. 
Nikolaj Bjerg, der ikke, ved kendelse, 
er fredet.

Lokalplan nr. 7 er gældende for 
området, og det skal bemærkes, at 
lokalplanen i sin tid er udarbejdet i 
et meget snævert samarbejde med 
fred nings myn dig he der ne.

Område 3.S.3
SOMMERHUSOMRÅDE
på Skt. Nikolaj Bjerg, Sebbersund

Anvendelse:
Fritidshusbebyggelse og offentligt 
friareal.

Omfang og placering:
Antallet af fritidshuse må ikke 
overstige 17. Ny bebyggelse må 
kun opføres indenfor nærmere 
fastlagte byggefelter og ny bebyg-
gelse indenfor nye byggefelter må 
ikke overstige 40 m2.

Opholds- og friarealer:
Ubebyggede arealer og arealer der, 
der ikke udlægges til byggefel-
ter, skal anvendes til offentligt 
friareal. Det bebyggede område 
skal afskærmes mod omgivel-
serne og knyttes visuelt sammen 
til en helhed ved etablering og 
opretholdelse af en tæt 2-6 m høj 
beplantning, bestående af mindst 
50% løvfældende træarter, der er 
karakteristiske for egnen.

Særlige bestemmelser:
Lokalplaners formålsangivelser og 
indhold må ikke stride med formå-
let med og indholdet af »Frednin-
gen af en del af Skt. Nikolaj Bjerg 
ved Sebbersund i Nibe kommune«.
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