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Ophævelse af fredningen af Skolestræde 2, Viborg 

 

Afgørelse 

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af 

forhuset på ejendommen Skolestræde 2, 8800 Viborg, matr.nr. 321A Viborg 

Bygrunde, Viborg Kommune. 

 

Beslutningen er truffet efter § 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring 

af bygninger og bymiljøer. 

 

Baggrund 

Slots- og Kulturstyrelsen underrettede dig i brev af 8. maj 2018 om Det 

Særlige Bygningssyns udtalelse herom. Du fik samtidig lejlighed til at komme 

med bemærkninger til den påtænkte fredningsophævelse. Forslaget om 

ophævelse af bygningsfredningen har endvidere været i offentlig høring.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger hertil.  

 

Begrundelse 

Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset beliggende Skolestræde 2 i 

Viborg, Viborg Kommune ikke har de arkitektoniske eller kulturhistoriske 

værdier, der begrunde en fortsat fredning.  

 

Skolestræde 2 har i store træk bevaret et traditionelt ydre med klassicistiske 

stiltræk, dog er der i tagfladerne nyere ovenlysvinduer og kviste med franske 

døre og indliggende altaner samt i havesiden nyere vinduer med termoruder, 

og endelig er taget uden skorstenspiber. Hertil kommer, at havesiden er 

påbygget et stort sidehus i to etager, som proportionsmæssigt ikke 

harmonerer med forhusets forholdsvis beskedne størrelse.   

 

I det indre er planløsningen til en vis grad bevaret med forstue og værelser 

mod gaden samt køkken og bad mod haven, men langs hovedskillevæggen er 



 

Side 2 

en korridorgang, stuen mod syd er gennemgående og ukarakteristisk stor, og 

forstuens trappe er ligeledes voldsomt dimensioneret. Dette bevirker, at 

planløsningen virker fremmed for bygningens klassicistiske ydre. De 

indvendige overflader er stort set alle nyere, og flere af de valgte materialer er 

ikke i tråd med husets traditionelle byggeskik, heriblandt parket-, vinyl- og 

granitflisegulve, systemgipspladelofter, glatte finérdøre og franske døre.  

 

Den noget ændrede plandisposition og den næsten overalt fornyede 

materialeholdning har reduceret den kulturhistoriske fortælling og har 

dermed svækket fredningsværdierne. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ikke, 

at bygningens indre fredningsværdier meningsfuldt kan genoprettes. 

 

Klagevejledning 

Du kan klage over beslutningen til kulturministeren. Klagefristen er 4 uger 

fra den dag, du har modtaget dette brev. 

Klagen skal sendes til Slots- og 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 

Slots- og Kulturstyrelsen vil foretage offentlig bekendtgørelse af beslutningen 

på sin hjemmeside, www.slks.dk, og aflyse fredningen. Du vil modtage en kopi 

af aflysningen, når den foreligger. 


