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LOKALPLAN 234 
Naturområde og ridecenter 
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EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Ifolge kommuneplanen for Randers skal der etableres et nyt of- 
fentligt skov- og naturområde på arealerne mellem Clausholmvej , 
Hammelvej og Grenåvej . 

Lokalplanen omhandler forste etape af dette område, som ligger 
mermest byen og blandt andet omfatter et ridecenter på Lykkes- 
hojs jorder. 

Området beplantes ti1 en skov med både lov- og nåletrzer afbrudt 
af enkelte lysninger hvor blandt andet ridecentrets heste kan gå. 
Efterhanden som skoven gror ti1 bliver der anlagt et net af stier og 
skovveje. 

En mindre del af arealerne stilles ti1 rådighed for ridecentret. Her 
bliver der mulighed for at opfore en ridehal med tilhorende stalde 
og et halmlager. Det gamle stuehus med gårdsplads tages ibrug ti1 
lclubhus og parkering. Omkring ridehallen kan indrettes spring- 
og dressurbaner. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejen- 
domme, der er omfattet af planen, ifolge kommuneplanlovens 0 
31 kun udstykkes, bebygges eller iovrigt anvendes i overenstem- 
melse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsaztte 
som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv pligt ti1 at 
udfore de anlzeg, der er indeholdt i planen. 

Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensatio- ‘,- 
nen ikke er i strid med principperne i planen. 
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Mere wesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfores 
ved en ny lokalplan. 

Lokalplanens område udhegges ti1 offentlige formål. Det betyder 
at ejeren af de private arealer kan krawe ejendommen overtaget af 
kommunen mod erstatning. Ifolge kommuneplanlovens 0 32 er 
der dog bestemte forudsztninger, som skal opfyldes, for dette 
krav kan gores g=ldende. 

Ifolge 0 34 i kommuneplanloven kan byrådet ekspropriere private 
ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriatio- 
nen vi1 vaxe af wesentlig betydning for virkeliggorelse af lokalpla- 
nen. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er i strid 
med planen, fortraxges automatisk ifolge kommuneplanlovens 0 
31. 

LOKALPLANEN OG DEN OVRIGE PLANLkEGNING 

Lokalplanen omfatter en del af område R57A, der i kommunepla- 
nen er udlagt ti1 offentlige rekreative formål som skov- og natur- 
område. 
Området er senest udvidet med godkendelsen af kommuneplan- 
revision 1989. 

Område R57B er også udlagt ti1 skov- og naturområde, men her 
skal registrerede grusforekomster udnyttes inden området må 
overgå ti1 offentlige formål. 

Lokalplanen er i overenstemmelse med kommuneplanen. 

Arealerne ligger i landzone. Lokalplanen overforer en del af om- 
rådet ti1 byzone. 

Lokalplanen åbner mulighed for enkelte mindre bygningsanl=g 
som naturligt kan indpasses i området og for opforelse af en ride- 
hal og et halmlager. Bebyggelsesprocenten inden for de arealer 
der er afsat ti1 ridecenter vi1 blive ca 7,5. 

Området ligger udenfor den godkendte spildevandsplan . Bygnin- 
gerne kloakeres og tilsluttes kloaknettet i område E33.1 via en led- 
ning under Hammelvej (omfartsvejen) . 

Området får korende adgang fra Lykkeshojvej . 
Fra Paderup boulevard ti1 Romalt boulevard anhegges en sti ti1 cy- 
klende og gående. 
Langs stien reserveres et areal ti1 en evt.fremtidig udbygning og 
forhegning af Lykkeshojvej, som vist i kommuneplanen. 
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Området vandforsynes fra Randers kommunale vaxker. 

Området elforsynes af ELRO. 

Området kan betjenes fra bybuslinie nr 4, 15 og 16. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Formalet med lokalplanen er: 
- at fasthegge de overordnede rammer for områdets anvendelse 

som skov- og naturområde under hensyn ti1 såvel naturen, ti1 
idrztsorganisationer og ti1 borgernes mere individuelle fritids- 
aktiviteter. 

- at sikre at arealerne overgår ti1 offentlige formål sådan at bor- 
gerne kan ti adgang ti1 skov- og naturområdet. 

- at åbne mulighed for etablering af et ridecenter med tillrorende 
udenomsanheg. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtgorelse nr. 918 af 22. 
december 1989) fasts&tes herved folgende bestemmelser for det 
i afsnit 1 mevnte område. 

0 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

1.1 Lokalplanen afgraxses som vist på kortbilag 1 og omfatter 
folgende matr. nre: 2b, del af llb, Bh, del af l2a og 13b Kristrup 
by, Kristrup og laq Paderup by, Kristrup samt alle ejendomme, 
der efter den 21. august 1989 udstykkes fra de mevnte ejendomme. 

1.2. Lokalplanens område opdeles i områderne A og B som vist 
på kortbilag 2. 

1.3. Delområde B overfores ti1 byzone. 

§ 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

2.1 Område A må kun anvendes ti1 offentlige rekreative formål 
som skov- og naturområde. Indenfor området må kun placeres 
bygninger og anheg der efter byrådets skon horer hjemme i et na- 
turområde. Området skal helt overvejende forblive ubebygget. 

2.2 Område B må kun anvendes ti1 offentlige rekreative formål 
som ridecenter med tilhorende klubhus, ridehal med stalde, halm- 
lager og spring- og dressurbaner. 
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5 3 UDSTYKNINGER 

3.1. Ridecentrets arealer skal udstykkes som en samlet ejendom. 
Naturområdet kan efter behov deles i flere ejendomme. 

0 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 

4.1. Der udlagges areal ti1 en adgangsvej ti1 ridecentret som vist 
på kortbilag 2 i en bredde af 8 m. 

4.2. Der udlzegges areal ti1 en cykel- og gangsti (sti nr 1) som vist 
på kortbilag 2 i en bredde af 4 m. 

4.3. Langs sti nr 1 friholdes et 12 m bredt areal, der kan anven- 
des ti1 en eventuel fremtidig udvidelse og forhegning af Lykkes- 
h0jvej . 

4.4. Der anhegges naturstier efter en af park- og kirkegårdsfor- 
valtningen godkendt plan. 
Stierne udhegges ikke som selvstaxrdige faxdselsarealer, men an- 
lagges i skoven og ide granne omrader i en vekslende bredde efter 
forholdene. Stierne befzestes med grus eller bark eller fremkom- 
mer som slidspor i bevoksningen. 

4.5. Naturstierne klassificeres og afmaxkes efter deres anven- 
delse ti1 de forskellige fritidsaktiviteter som f. eks. ridestier, stier 
ti1 cykelcross O.S.V. 

0 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

DELOMRÅDE B 

5.1. Bebyggelsen indenfor område B skal placeres som vist på 
kortbilag 2. 

5.2. Ridehal og stalde må ikke gives et bebygget areal der over- 
stiger 4100 m* og halmlagerets bebyggede areal må ikke overstige 
600 m*. 

5.3. Ingen del af bebyggelsen må gives en hojde der overstiger 
8.5 m målt fra terraxi (niveauplan). 

5.4. Hallens taghzldning fastlEgges ti1 15 grader med det vand- 
rette plan. 

5.5. Det på kortbilag 2 med krydsskravering viste stuehus ti1 
Lykkeshoj må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde zen- 
dres, medmindre byrådet giver saxlig tilladelse hertil. 
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§ 9. 

0 6 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN 

6.1. Ti1 udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer 
der efter byrådets skon kan virke skaxnmende. 

6.2. Skiltning og reklamering må kurr finde sted med byrådets 
godkendelse i hvert enkelt tilfzelde. 

5 7 UBEBYGGEDE AREALER 

7.1. Springbaner, dressurbaner og parkeringspladser skal place- 
res som vist på kortbilag 2. 

7.2. Terraxregulering og beplantning må kurr finde sted efter en 
af Park- og kirkegårdsforvaltningen godkendt plan. 

8 8 TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED 

8.1. Arealerne er undergivet landbrugspligt . Dette er dog ikke ti1 
hinder for at byrådet kan tillade, at de tages i brug ti1 det i lokalpla- 
nen angivne formal. Ophwelse af landbrugspligten sker i forbin- 
delse med landbrugsministeriets godkendelse af udstykningen. 

8.2. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages 
axrdringer af de eksisterende lovlige forhold indenfor delområde 
A, for der er opnået dispensation fra by- og landzoneloven. 

5 9 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

9.1. Lokalplanforslaget er vedtaget af Randers byråd på modet 
den 13 november 1989, og fremlzegges for offentligheden efter reg- 
lerne i kommuneplanloven. 

Randers den 13. november 1989. 

Keld Hiittel 
borgmester 

Lokalplanen er vedtaget endeligt af byrådet på modet den 26. 
matts 1990. 

Randers den 27. marts 1990. 

Keld Hüttel 
borgmester 








