SKOLEVEJ 5-7, FANØ KOMMUNE
OPHÆVELSE AF FREDNINGEN AF SKOLEVEJ 5-7, FANØ
AFGØRELSE
Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af den tidligere Nordby Borgerskole, nu Fanø Rådhus, på Skolevej 5-7, matr.nr.
272a, Odden By, Nordby, Fanø Kommune.
Beslutningen er truffet efter § 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

BAGGRUND
Kulturstyrelsen underrettede jer i brev af 14. januar 2015 om Det Særlige Bygningssyns udtalelse herom. I fik samtidig lejlighed til at
komme med bemærkninger til den påtænkte fredningsophævelse. Forslaget om ophævelse af bygningsfredningen har endvidere været i
offentlig høring.
Kulturstyrelsen har ikke modtaget nogen bemærkninger hertil.

BEGRUNDELSE
Kulturstyrelsen finder ikke, at den tidligere Nordby Borgerskole (1849, forlænget 1862 og 1868, samt sidehus 1876) Skolevej 5-7, Fanø
Kommune, har hverken de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning.
Mod gaden fremstår navnlig hovedhuset velbevaret med sin lange, harmoniske teglstensfacade, gavlkvisten med ur og skoleklokke samt
den oprindelige faginddeling, der vidner om bygningens tidligere funktion. De omfattende tilbygninger fra 1970'erne og især -80'erne har
imidlertid indkapslet de ældre fritliggende bygninger og tilslører oplevelsen af dem.
I det indre er begge bygninger præget af den gennemgribende ombygning til rådhus for Fanø Kommune, som fandt sted midt i 1970'erne
og igen i 1982-83. Overalt har bygningerne karakter af moderne kontorbyggeri med nye bygningselementer og overflader samt en ændret
rumstruktur, der ligger fjernt fra den tidligere opdeling i store klasseværelser med separate indgange. Bygningernes indre står således i
åbenlyst misforhold til deres alder, oprindelige funktion og ydre udtryk.
Kulturstyrelsen finder ikke, at bygningernes fredningsværdier meningsfuldt kan genoprettes. Styrelsen finder dog samtidig, at bygningerne i
det ydre har væsentlige bevaringsværdier og noterer sig, at de er omfattet af den bevarende lokalplan for en del af Nordby.

KLAGEVEJLEDNING
I kan klage over beslutningen til kulturministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, I har modtaget dette brev.
Klagen skal sendes til Kulturstyrelsen, der sender klagen videre til kulturministeren sammen med sagens øvrige materiale.
Klager indsendt inden fristens udløb har opsættende virkning for afgørelsen. Det betyder, at bygningen fortsat er fredet under behandlingen
af en eventuel klagesag.

OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE OG TINGLYSNING
Kulturstyrelsen vil foretage offentlig bekendtgørelse af beslutningen på sin hjemmeside, www.kulturstyrelsen.dk, og aflyse fredningen. I vil
modtage en kopi af aflysningen, når den foreligger.
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