
Dansk folkeparti: Århus Byråd 
10 Dages forespørgsel. 

 
Til Byrådsservice:  
Vil i være så venlige at fremsende denne 10 dages forespørgsel til 
Rådmanden teknik og miljø. 
 

Den omtaler der har været i pressen, og diverse dokumenter som er blevet 
tilsendt byrådspolitikerne her i Århus har jeg følgende spørgsmål som jeg gerne 

Vil have besvaret. 
 

1. Har Århus kommune sammen med Region Midt, anvendt 3 forskellige matrikel numre., 
henholdsvis matr.nr. 6a vedr. ansøgning om Grave-støbe byggetilladelse. Samt hvorfor 
har Århus kommune og Region Midt anvendt 3 matr. nr. i forbindelse med byggeriet af det 
ny Psykiatri Center. Matr. 6a. matr. nr. 15 og matr. 137. 
 
2. Hvem har til Århus kommune betalt for Grave-støbe og byggetilladelse til det nye 
Psykiatrisk center. 
Og hvilken dato er byggeansøgningen indleveret vedr. det nye Psykiatrisk Center  
 

3. Er SKAT orienteret forud for tinglysning af areal overdragelse den 22. 02. 2016 til 
regionen, om at der ligger en opført bygning. Til orientering har Region Midt holdt 

rejsegilde den 14.10.2016.  
 

4. Den gældende lokalplan 887 tillader den privat erhvervsudlejning og i givet fald 

hvor mange m2. 
 

5. Har Århus kommune beholdt en del af de eksproprierede arealer, og anvendt disse 
arealer til den kommunale vej Paludan-müllers vej. 
 
5a. iflg. mødereferat fra den 28. februar 2012 afholdt på kalkværksvej 10 
Mødets dagsorden: overdragelse af arealer til region Midtjylland – det Nye 
Universitetshospital. 
Det fremgår af overdragelsen at de eksproprierede arealer matr.15 Bredstrup By Tilst, fra 
Århus kommune til region Midtjylland iværksættes: Den del af de eksproprierede arealer, 
der skal anvendes til den nye Herredsvej, beholder Århus kommune.  
Når overdragelsen er sket efter den 1-1-2011 er det så ikke korrekt at der skal betales 
moms, at købsprisen. 
 

6. I medfør Byrådets ekspropriationsbeslutning den 25. juni 2008 er det sket til byudvikling 
i form af offentlige formål og hospitalsbyggeri. Arealet på matr.nr. 15 er nu solgt i 
erhverves øje med til et privat Psykiatrisk Center ifølge skødet, er det korrekt forstået. 
 

Byrådsmedlem 
Knud N. Mathiesen 

Dansk Folkeparti 


