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Ribe, den 09-06-2015
Klage over Ringkøbing Menighedsråd.
I forlængelse af den modtagne klage fra borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte af 18. maj
2015, og den efterfølgende midlertidige suspension af Ringkøbing Menighedsråds beslutning om
nedrivning af den eksisterende bygning på Kirkepladsen 1, Ringkøbing, skal stiftsøvrigheden over
Ribe Stift hermed meddele følgende:
Stiftsøvrigheden har besvaret klagen ved vedlagte skrivelse af dags dato.
Stiftsøvrigheden har behandlet sagen i medfør af § 45 og § 46, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 771 af
24. juni 2013 om menighedsråd.
Herefter varetager provstiudvalget og stiftsøvrigheden tilsynet med menighedsrådenes økonomiske
forvaltning, ligesom tilsynet med menighedsrådets funktion i øvrigt varetages af biskoppen.
Har menighedsrådet truffet en beslutning, der strider mod lovgivningen, kan stiftsøvrigheden sætte
beslutningen ud af kraft, hvis den ikke er bragt til udførelse. Under behandlingen af sagen, kan
stiftsøvrigheden midlertidigt suspendere den endnu ikke udførte beslutning.
Legalitetskontrollen er foretaget på baggrund af en klage fra borgerinitiativet Bevaring af Ringkøbing Bymidte til Ribe Stiftsøvrighed og Ringkøbing Provstiudvalg. Her klages der over menighedsrådets beslutning om nedrivning af den gamle borger- og realskole på Kirkepladsen 1, opførelse af
et nyt kirke- og sognehus på stedet, samt over manglende åbenhed i menighedsrådets beslutningsproces omkring etablering af et nyt kirke- og sognehus.
Stiftsøvrigheden over Ribe Stift har efter anmodning modtaget sagens akter fra Ringkøbing Menighedsråd. Endvidere har Ringkøbing Provstiudvalg fremsendt sine akter til stiftet med anmodning
om, at stiftet behandler den del af klagen fra over menighedsrådet, som vedrører provstiudvalget.
Efter en gennemgang af sagen kan det konstateres, at menighedsrådet har fulgt gældende
kirkelig lovgivning. Herunder kan det konstateres, at menighedsrådet har afholdt de møder,
det er blevet bedt om, i henhold til menighedsrådslovens bestemmelser om menighedsmøder.
For så vidt angår myndighedsvaretagelse i henhold til forvaltningsloven, har stiftsøvrigheden
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imidlertid konstateret, at der i forbindelse med menighedsrådets behandling af aktindsigtssager,
ikke er blevet fremsendt et dokument af 10. december 2014 fra arkitekt Ebbe Marxen adresseret til
Ringkøbing Menighedsråd.
Der er ikke ved menighedsrådets afgørelser om aktindsigt, taget stilling til en udeladelse af dokumentet fra aktindsigt.
Stiftsøvrigheden skal derfor bede menighedsrådet om enten at foranledige skrivelsen tilsendt
de personer og/eller foreninger, der har bedt om aktindsigt i sagen eller træffe en begrundet
afgørelse om at undtage dokumentet fra aktindsigt.
Sagen bedes behandlet inden 7 dage fra d.d.
Menighedsrådets myndighedsvaretagelse vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med forvaltningsloven.
Borgerinitiativet stiller endvidere spørgsmålstegn ved økonomien i de to projekter for henholdsvis
renovering og nybyggeri af et kirke- og sognehus på Kirkepladsen 1, Ringkøbing og anfører, at beslutningen om nedrivning eller nybygning ikke er foretaget på et fyldestgørende grundlag.
På baggrund af heraf har stiftsøvrigheden valgt at forelægge sagen for den kongelige bygningsinspektør for Fyens Stift.
Byggeprojektet er udfærdiget af Tegnestuen Fjordlyst ApS., og budgettet er vurderet til ca. 9.5 mio.
kr.
Overslaget over omkostningerne ved et renoveringsprojekt er udfærdiget af arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jessen A/S og er vurderet til ca. 12.5 mio. kr.
Kongelig bygningsinspektør Jens Bertelsen har i sin erklæring påpeget, at det fremsendte budget,
hvor nybygning og renovering er sammenlignet, er mangelfuldt, idet der ikke er udarbejdet en
egentlig miljøundersøgelse. Han anslår, at en undersøgelse vil koste 100.000 kr.
Derudover vurderer han, at der skal afsættes ca. 1 mio. kr. til fjernelse af miljøaffald ved nedrivning
af ejendommen, hvorimod beløbet til fjernelse af miljøaffald vil være forsvindende lille i sammenligning hermed, hvis ejendommen renoveres.
./. Erklæringen er vedlagt, idet det for en god ordens skyld kan oplyses, at den kongelige bygningsinspektør ikke har besigtiget ejendommen.
Efter stiftsøvrighedens opfattelse indikerer de nye oplysninger, en utilstrækkelig oplysning af
sagen på tidspunktet, hvor menighedsrådet traf sin afgørelse. Stiftsøvrigheden skal på den
baggrund anmode menighedsrådet om at drøfte de nye oplysninger i relation til den trufne
afgørelse.

CVR nr. 57244615

∙

www.ribestift.dk

∙

e-mail: kmrib@km.dk

∙

EAN nr. 5798000818743

I henhold til § 15 i bekendtgørelse nr. 338 af 29. marts 2014 om folkekirkens kirkebygninger og
kirkegårde, skal opførelse, ombygning og nedrivning af bygninger til brug for kirken eller kirkegården, godkendes af provstiudvalget, hvis bygningen ligger udenfor kirkegården.
Stiftsøvrigheden har ved en gennemgang af sagen konstateret, at der hverken foreligger en godkendelse fra provstiudvalget til en nedrivning af ejendommen eller opførelse af et nyt kirkehus.
Såfremt menighedsrådet fastholder dets beslutning, skal stiftsøvrigheden bede menighedsrådet sende en ansøgning om godkendelse heraf til Ringkøbing Provstiudvalg.
På baggrund af sagsgennemgangen ophæves stiftsøvrighedens suspension af menighedsrådets beslutning om at nedrive den eksisterende bygning på Kirkepladsen 1, Ringkøbing, hermed.
Såfremt Ringkøbing Menighedsråd på baggrund af ovenstående ønsker en dialog med RingkøbingSkjern Kommune, er stiftet gerne behjælpelig.
Med venlig hilsen

Elof Westergaard
Biskop over Ribe Stift

Torben Sørensen
Stiftamtmand

Kopi til Ringkøbing Provstiudvalg
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