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Notat  
 
Besvarelse af 10 dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende 
arealer ved Skejby 
 

1. Hvilke matrikler var det, der var reserveret til sygehus/bolig byggeri i 
lokalplan 148? 

 
§ 2, stk. 1 afgrænser lokalplanområdet og er sålydende:   
 

dele af følgende matrikelnumre: 5o, 6a, 9a, Skejby, Århus Jor-
der og 141b, Århus Markjorder, samt alle parceller, der efter 

 
 

Bilag 5 til lokalplan 148 er vedlagt som bilag.  
 

2. Hvilken lokalplan afløste lokalplan 148?  
 
Lokalplanområdet var indtil vedtagelsen af lokalplan 148 i 1982 ikke 
lokalplanlagt. Lokalplan 148 blev i 2009 afløst af lokalplan 887.  
 

3. Har alle dokumenter vedrørende lokalplan 148 været tilgængelige 
for offentligheden og Aarhus Byråd gennem årene?   
 
Ja, dokumenterne har været arkiveret på sædvanlig vis. Akterne har 
været tilgængelige for offentligheden iht. lovreglerne om offentlighed 
i forvaltningen og har også været tilgængelige for byrådsmedlem-
merne iht. kommunestyrelseslovens § 9 om sagsindsigt.   
 

4. Da Århus Amt blev nedlagt, og man fik Region Midtjylland, blev alle 
arealer ved Skejby da overdraget til Region Midtjylland? 
 
Da amterne blev nedlagt, blev alle amternes aktiver knyttet til syge-
husvæsenet overtaget af regionerne i medfør af § 3 i lov nr. 
539/2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med 
kommunalreformen (procedureloven). 
 
Det vil sige, at alle arealer i Skejby, som var ejet af Århus Amt og 
knyttet til sygehusvæsenet, blev overtaget af Region Midtjylland pr. 
1. januar 2007.  
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5. Har alle dokumenter vedr. sygehusbyggeriet i Skejby, som Aarhus 
Kommune har udarbejdet, været tilgængelige for Region Midtjylland 
og regionsrådet gennem årene? 
 
Ja, Aarhus Kommunes dokumenter vedr. planlægning for og byggeri 
af Skeby Sygehus har været arkiveret på sædvanlig vis og har været 
tilgængelige i henhold til lovreglerne om offentlighed i forvaltningen.  
 
 

6. Har Region Midtjylland og regionsrådet fået de nødvendige oplys-
ninger fra Århus kommune om ekspropriationen af jorden, som er 

,
var eksproprieret jord, som Aarhus Kommune på daværende tids-
punkt stadig var ejer af, da det ikke var overdraget til Region Midtjyl-
land. Og hvorfor var jorden ikke overdraget til regionen, da det var 
grundlaget for ekspropriationen?  

 
Region Midtjylland har hele tiden været bekendt med, at en mindre 
del af den jord, som blev eksproprieret, skulle anvendes til kommu-
nale vejomlægninger.   
 
Ekspropriationen fandt sted i 2008, og i 2009 blev de eksproprierede 
arealer overdraget til Region Midtjylland. Dette er også lagt til grund i 
en afgørelse af 14. februar 2018 fra SKAT.  
 
Den tinglysningsmæssige berigtigelse af overdragelsen skete imid-
lertid først i 2016, fordi kommunen og regionen var enige om at ven-
te med det, blandt andet fordi der verserede retssager om både eks-
propriationens lovlighed og erstatningens størrelse.  
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