11. juni 2014

Østergade 6A, Skive
Underretning om nedrivning af bevaringsværdig bygning
Skive Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af bygningen på
ejendommen Østergade 6 A, Skive.
Østergade 6 er opført i 1852, og er derfor en af Skives ældste bevarede bygninger. Der er ikke sket væsentlige til- eller ombygninger, og bygningen
fremstår derfor i det væsentlige med det oprindelige udtryk. Den er i 9 fag
med symmetrisk og velproportioneret facade mod Østergade. Bygningen har
hvidpudset facade og rødt tegltag.
Om bygningens historie oplyser Skive Byhistoriske Arkiv blandt andet:
Bygningen er opført som Skive Skole og taget i brug i 1852. Det var et meget
fremsynet byggeri, idet der både var plads til skoleeleverne og til tre lærerboliger i bygningen. Ideen var, at hvis – når! – Skive voksede, kunne man
inddrage lærerboligerne til klasselokaler. Det blev der snart brug for, idet
Skive fra 1850 og frem kom ind i en vækstperiode, som man aldrig havde oplevet før.
Skolebyggeriet er i sig selv et tegn på, at der kom velstand og fremgang til
Skive. Skolen bør ses i sammenhæng med de to andre store offentlige byggerier, Skive Rådhus (1846) og Skive Sygehus i Sønderbyen (1854), som tilsammen markerer, at Skive er inde i en vækstperiode.
Skolen er i øvrigt også (formentlig) den tredje bygning i to etager, som blev
opført i Skive.
Østergade 6 var i brug til skole indtil 1907, hvorefter den overgik til privateje, og blev ombygget til erhvervs-/ butikslokaler i stueetagen, og boliger på
de øvrige etager – funktioner, som er bibeholdt frem til nu.
Senest er bygningen overfladisk renoveret i 2010, bla. med pudsning af facade og nyt tag. Ansøger ønsker at nedrive bygningen, da den skønnes at være
i dårlig teknisk stand, bla. mht. stabilitet. Indretningen er utidssvarende for
nutidige boligbehov, og omkostningerne til en nødvendig renovering skønnes
at blive for store i forhold til at bygge nyt.
Ansøger ønsker at opføre en ny bebyggelse til bolig- og erhvervsformål på
ejendommen.
Offentlig fremlæggelse
Denne anmeldelse fremlægges fra den 12.6 – 10.7.2014. Ønsker De at fremsætte indsigelse mod nedrivning af bygningen, skal denne senest den
10.7.2014 være modtaget af:
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Yderligere oplysninger
Det fremgår af Kommuneplan 2013-25 og registreringerne i Kommuneatlas
Skive, at bygningen er bevaringsværdig. Bygningen er vurderet til bevaringsværdi 3, hvilket svarer til høj bevaringsværdi.
Bygningen må derfor ikke nedrives uden at nedrivningstilladelsen har været
offentligt bekendtgjort, jf. lovbekendtgørelse af 14.10.2001 om ”Bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.
Nedrivningsanmeldelsen offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside,
www.skive.dk, den 12.6.2014.
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Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, mail@byogland.dk
By og Land – Skive, erbeha@adr.dk
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Østergade 6

Oversigtskort

Skive Skole, Østergade 6 – historisk foto fra ca. 1900

Facade mod Østergade (ovenfor), og
gårdfacade og gavl mod sydøst (nedenfor), fotos fra juni 2014

