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Ophævelse af fredningen af Bryggergården 2-6, Faaborg 

 

Afgørelse 

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen 
af forhuset mod Nørregade og det dermed sammenbyggede sidehus 
(1858 og senere), Bryggergården 2-6, matr.nr. 48b og 48d, Faaborg 
Bygrunde, Faaborg-Midtfyn Kommune. 
 
Beslutningen er truffet efter § 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og 
bevaring af bygninger og bymiljøer. 
 
Baggrund 

Slots- og Kulturstyrelsen underrettede jer i brev af 22. februar 2016 
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.  
 
Slots- og Kulturstyrelsen har ikke modtaget nogen bemærkninger her-
til.  
 

Begrundelse 

Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset mod Nørregade og det 
dermed sammenbyggede sidehus (1858 og 1865, ombygget ca. 1980) 
på Bryggergården 2-6, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune, har 
de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. 

 
 Det mægtige forhus mod Nørregade udgør et særdeles markant 

element i gadebilledet, men dets autenticitet og integritet er lav. Bryg-
gergården gennemgik i slutningen af 1970’erme og -80’erne en trans-
formation fra industrianlæg til kontorformål. Ved ombygningen blev 
væsentlige dele af produktionsanlægget revet ned, bl.a. den originale 



 

Side 2 

maltkølle fra 1865, som var bygget på forhusets nordgavl. Med et be-
tydeligt element af nytolkning er bygningerne søgt tilbageført til et ar-
kitektonisk udtryk anno 1865, som imidlertid aldrig har eksisteret i 
denne form. Alle vinduer er nye, og hovedparten er udført i træ frem 
for støbejern. I forhusets østmur, der oprindelig var uden vinduesåb-
ninger, er der isat en række vinduer. Alle døre er ligeledes nye, og ho-
vedporten er udskiftet med en kopi. Dele af murværket er omsat, her-
iblandt forhusets nordgavl, som aldrig tidligere har været blotlagt. Tag-
konstruktionerne er fornyet, og tagfladerne brydes af udluftningshætter 
og et større antal ovenlysvinduer. 

 
 Indvendigt har kontorindretningen fjernet eller skjult de allerfleste 

vidnesbyrd om den tidligere industriproduktion, og de nye lag, der er 
tilføjet, har ingen selvstændig fredningsværdi. Forhusets sydlige del, 
som tidligere var bryghus, står i dag fuldstændig råt, uden vægge, 
etagedæk eller puds. Selv om rummet har en egen rå æstetik, er der 
ikke tale om noget væsentligt industriminde. 

 
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at Bryggergårdens kulturhistori-
ske fredningsværdier kan genoprettes, men noterer sig, at bygnings-
komplekset er omfattet af en bevarende lokalplan. 
 
Klagevejledning 

I kan klage over beslutningen til kulturministeren. Klagefristen er 4 
uger fra den dag, I 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 afgø-
relsen. 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 be-
slutningen på sin hjemmeside, www.slks.dk, og aflyse fredningen. I vil 
modtage en kopi af aflysningen, når den foreligger. 
 
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. 
 
Venlig hilsen 

 
Kathrine Lehmann 
Konst. enhedschef 
 


