Orienteringsmøde Rinkenæs
den 31. januar 2018
Gennemgang af processen, når der bygges sognehus
inden for kirkegården
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Generelt
• Menighedsrådsloven § 1stk. 1: Sognets kirkelige og administra@ve
anliggender styres af menighedsrådet
• Menighedsrådsloven § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke
for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
• MenighedsrådsløDe: Undertegnede erklærer herved på ære og
samviGghed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod
den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode
vilkår for den kristne menigheds liv og vækst
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Generelt - fortsat
• Menighedsrådet drøDer behovet for et sognehus/kirkehus.
• Menighedsrådet taler med provs@udvalget om det økonomiske
perspek@v for et sognehus/kirkehus.
• Menighedsrådet henvender sig @l s@Det, som arrangerer et møde
med konsulenterne, hvor placering af sognehuset/kirkehuset drøDes.
• Menighedsrådet arbejder videre med projektet eDer mødet med
konsulenterne, herunder: får lavet en beskrivelse af indhold, ﬁnder
en arkitekt og får lavet en skitse over byggeriet.
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Generelt -fortsat
• Menighedsrådet sender skitseforslaget @l provs@udvalget.
• Provs@udvalget behandler sagen, provs@udvalget fremsender sagen
@l S@Dsøvrigheden og godkender økonomien i projektet.
• S@Det sender skitsen @l udtalelse hos den kongelige
bygningsinspektør, Na@onalmuseet og kirkegårdskonsulenten.
• Når s@Det har modtaget udtalelser fra alle tre konsulenter, sender
s@Dsøvrigheden enten en afgørelse @l menighedsrådet om, at det kan
arbejde videre med projektet og fremsende et detaljeret projekt,
eller menighedsrådet bliver bedt om at genoverveje projektet.
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Generelt - forsat
• Menighedsrådet genovervejer og fremsender ny skitse @l
provs@udvalget.
• Provs@udvalget behandler sagen og fremsender sagen @l
S@Dsøvrigheden.
• S@Det sender sagen @l udtalelse hos konsulenterne.
• Konsulenterne sender deres udtalelse @l s@Det.
• S@Dsøvrigheden træﬀer en afgørelse om, at menighedsrådet kan
arbejde videre med skitsen og få lavet et detaljeret projekt, eller at
det skal genoverveje projektet.
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Generelt - fortsat
• Menighedsrådet fremsender detaljeret projekt @l provs@udvalget.
• Provs@udvalget behandler sagen og sender den @l godkendelse af
S@Dsøvrigheden
• S@Det sender projektet @l supplerende udtalelse hos konsulenterne.
• Konsulenterne kommer med deres udtalelser.
• S@Dsøvrigheden godkender projektet, evt. med be@ngelser, eller
sender projektet retur @l menighedsrådet med anmodning om at
genoverveje projektet eller dele af projektet, aSængig af
konsulenternes anbefalinger.
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Generelt - fortsat
• Når der foreligger en godkendelse af projektet fra S@Dsøvrigheden,
kontakter menighedsrådet kommunen med henblik på at få en
bygge@lladelse.
• Kommunen sagsbehandler anmodningen om bygge@lladelse.
• Når der foreligger en bygge@lladelse, kan byggeriet påbegyndes.
• Da kirken ikke er fredet, skal fredningsmyndighederne ikke høres.
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Generelt - fortsat
• Fredninger:
• Kirken og kirkegården er ikke fredet, så længe kirken bruges som
folkekirke jfr. lov om fredning af bygninger § 5.
• Kirkegården afgrænses af indhegning, dvs. at alt inden for indhegning
bliver betragtet som kirkegård.
• Tages kirken ud af brug, bliver den fredet.
• Hvad betyder det at kirken ikke er fredet?
• Normalt skal kulturstyrelsen godkende alle ombygninger og
@lbygninger @l fredede bygninger i Danmark.
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Generelt - fortsat
• S@Dsøvrigheden, som består af s@Damtmanden og biskoppen,
godkender om- og @lbygninger @l kirken og bygninger på kirkegården.
• Før S@Dsøvrigheden træﬀer afgørelse, høres den kongelige
bygningsinspektør, Na@onalmuseet og kirkegårdskonsulenten.
• Disse konsulenter er eksperter på området og rådgiver
S@Dsøvrigheden i sager vedrørende kirker.
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Generelt - fortsat
• S@Dets anbefaling @l menighedsråd, som påtænker sognehusbyggeri:
q tal med provs@et om de økonomiske muligheder
qundersøg mulige placeringer ved hjælp af s@Dets eksperter
qdrøDelse i menighedsrådet om et program for bygningen, hvad skal
den indeholde, hvad er behovet
qﬁnd en arkitekt
qfå arkitekten @l at lave et SKITSEPROJEKT ud fra jeres program
qSend skitseprojektet ind @l de kirkelige myndigheder @l godkendelse/
udtalelse
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Generelt - fortsat
• Hvorfor kun skitseprojekt og ikke visualiseringer og detaljerede
tegninger?
qfor at spare menighedsrådet penge. ODe skal et projekt bearbejdes
ﬂere gange, og det vil ikke være fornuDig brug af menighedsrådets
penge, hvis der udarbejdes visualisering, før S@Dsøvrigheden har
godkendt, at der kan arbejdes videre med projektet
qerfaringen er, at første skitseudkast oDe skal @lreces på ﬂere
områder. Slutresultatet vil derfor oDe afvige meget fra det første
skitseprojekt
qarkitekten bruger ikke unødige @mer på projektet med et fordyret
projekt @l følge
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Konkret sag
• Den konkret proces
qmenighedsrådet har som anbefalet holdt møde med konsulenterne i 2015
og fået udpeget tre mulige placeringer
qmenighedsrådet har fundet en arkitekt
qmenighedsrådet har udarbejdet et skitseprojekt
qskitseprojektet er blevet sendt @l S@Dsøvrigheden via provs@udvalget
qs@Det har forelagt skitseprojektet for konsulenterne
qkonsulenterne har afgivet udtalelser
qs@Dsøvrigheden har bedt menighedsrådet om at genoverveje projektet
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