
 

 

 

Til Teknik og Miljø                 

 

10 dagen forespørgsel fra Knud N. Mathiesen Dansk Folkeparti 

vedr. de eksproprierede arealer i Skejby, til sygehus byggeri 

 
1. Jeg ønsker at få en forklaring og redegørelse på Århus kommune 
stillingstagende til det fremsendte fra Ambassadør for Borgerretsbevægelsen, 
Bestyrelsesmedlem Gert Fruelund Horsens, som er sendt til alle 
byrådsmedlemmerne den 26-4- 2019.   
Ud over en redegørelse på de mange påstande, har jeg et enkelt spørgsmål 
som jeg ønsker indtegnet på vedhæftet kort. I Lokalplan 148 kortbilag 5 ses 
tydeligt hvilken arealer det omfatter Matr.nr. 1k.-2A- 8d – 8e -7A -7C -136 – 
137.  
Vil i venlige oplyse og indtegne på kortbilag 5. hvilke arealer der i Lokalplane 
148 var reserveret til Sygehus udvidelsen  
 
Er der stadig igangværende retssager på de eksproprierede arealer i Skejby 
området, der involverer Århus kommune    
 
Den påståede lettere forurenede jord, som har lagt på grunden i hele 
byggeperioden af Skejby sygehus. Hvor meget af den jord er brugt på 
Paludan Møllers Vej og hvor meget er vejen hævet, de store bunke af jord 
som ligger langs vejen er det også denne jord, og hvor meget jord er kørt 
væk. Hvor mange jordprøver er der taget at den påståede forurenede jord. 
 
Vedr. Byggeriet af det Psykiatriske hospital, som også Århus kommune har 
været meget involveret i: Kan Århus kommune garantere at man har 
overholdt alle tidligere beslutninger. 
 
Der blev givet et påbud, ’’fra klagenævnet for udbud’’, om at udbuddet om 
byggeriet af det nye psykiatriske hospital skulle gå om, hvorfor rettede Århus 
kommune sig ikke efter det: Århus kommune var jo stærk involveret bl.a. 
omkring psykiatriske hospital i Risskov som indgik i udbuddet.  
  
 
 



      
 

          

Har Århus Kommune sendt de to dokumenter fra den 26-04-2019 til de to 
eksproprierede familier henholdsvis familie Friis Nielsen og Vangsgaard. 
Samme oplysning som byrådsmedlemmerne har fået. 
 

Byrådsmedlem                                  
Knud N. Mathiesen 
Dansk Folkeparti          
 


