
 

 

 

Slots- og Kulturstyrelsen 

Fejøgade 1, 2.sal 

4800 Nykøbing F 

 

Telefon +45 3395 4200 

brv@slks.dk 

www.slks.dk 

 

CVR 34072191 

Jour.nr.: 17/06582 

 

13. februar 2019 

Genoptagelse af sagen om ophævelse af fredning af Skolestræde 2, 

Viborg 

 

Slots- og Kulturstyrelsen traf den 2. november 2018 afgørelse om, at 

fredningen af Skolestræde 2, Viborg, skulle ophæves. Viborg Museum gjorde 

den 14. november 2018 styrelsen opmærksom på, at dele af bygningen på 

Skolestræde 2, efter museets vurdering, fortsat rummer væsentlige spor af 

senmiddelalderligt murværk i to murstrækninger.   

 

På baggrund af disse nye oplysninger har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet 

at genoptage sagen, idet bygninger opført før år 1536, dvs. bygninger fra 

middelalderen, er automatisk fredede, jf. § 4 i lov om bygningsfredning og 

bevaring af bygninger og bymiljøer. 

 

Det betyder, at styrelsen vil bede Viborg Museum om at dokumentere 

oplysningerne nærmere. Herefter vil styrelsen tage stilling til det videre 

forløb.  

 

Konsekvensen heraf er, at bygningen fortsat er fredet og du må derfor ikke 

foretage bygningsarbejder, som rækker ud over almindelig vedligeholdelse, 

uden forudgående tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Undtaget herfra er visse typer af bygningsarbejder, som kan iværksættes på 

grundlag af skriftlig underretning, jf. § 10, stk. 5, i lov om bygningsfredning 

og bevaring af bygninger og bymiljøer. Reglerne herfor fremgår af 

bekendtgørelse nr. 159 af 5. februar 2013 om iværksættelse af 

bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning. 

 

Dette følger af § 6, stk. 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger 

og bymiljøer. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen har baseret sin sagsfremstilling på følgende 

skriftlige kilde:  



 

Side 2 

Jordfaste fortidsminder i Viborg – en gennemgang af levnene efter den 

middelalderlige by, Hans Krongaard Kristensen, Fredningsstyrelsen, 1984: 

 

”Bygningen istandsættes i 1965 og de sidste rester af den middelalderlige 

bygning forsvinder. Inden istandsættelsen var der endnu bevaret nordgavlen 

og en del af østmuren af den middelalderlige katedralskole.”  

 

 


