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Afgørelse - Ringkøbing Kirke - Istandsættelse af vindfløj
Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om tilladelse til istandsættelse af
vindfløjen på toppen af Ringkøbing Kirkes tårn og skal hermed meddele følgende afgørelse:
Stiftsøvrigheden godkender det af menighedsrådet udarbejdede projektforslag af
2017, til istandsættelse af vindfløjen på toppen af Ringkøbing Kirkes tårn.
Stiftsøvrigheden henleder opmærksomheden på bemærkningerne i Nationalmuseets erklæring.
Sagsfremstilling
Ringkøbing Menighedsråd har ved brev af 6. august 2017 ansøgt om tilladelse til at gennemføre en
istandsættelse af vejrhanen på tårnet på Ringkøbing Kirke. Menighedsrådet har oplyst, at de
samlede udgifter til renoveringsprojektet iflg. overslag vil beløbe sig til 95.000,00 kr. incl. moms.
Ringkøbing Provstiudvalg har den 17. august 2017 fremsendt sagen til stiftsøvrigheden.
Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:


./.

24. august 2017 fra den kgl. bygningsinspektør
31. august 2017 fra Nationalmuseet

Udtalelserne vedlægges i kopi.
Begrundelse
Erklæringerne er lagt til grund for afgørelsen.
Stiftsøvrigheden har ved sin afgørelse lagt til grund, at Nationalmuseet og den kongelige
bygningsinspektør har anbefalet projektforslaget i deres udtalelser.
Vejledning
Det er oplyst i et notat af 19. oktober 2016 på baggrund af samtaler med menighedsråd, provst og
Nationalmuseet, at sagen ikke drejer sig om et spir, men om en vejrhane (vindfløj) som er nedtaget
uden Stiftsøvrighedens tilladelse. Der er i notatet redegjort for omstændighederne for nedtagningen.
Menighedsrådet er oplyst om, at såvel nedtagning som istandsættelse kræver godkendelse fra
Stiftsøvrigheden. Istandsættelsesarbejder på kirker, der er ældre end 100 år kræver altid
Stiftsøvrighedens forudgående godkendelse.

CVR nr. 57244615

∙

www.ribestift.dk

∙

e-mail: kmrib@km.dk

∙

EAN nr. 5798000818743

Stiftsøvrigheden gør for god ordens skyld opmærksom på, at menighedsrådet ikke må iværksætte
projektet, før provstiudvalgets godkendelse af projektets finansiering foreligger.
Retsgrundlag
I henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 2017 om folkekirkens kirkebygninger
og kirkegårde skal istandsættelse af kirkebygninger, der er over 100 år gamle, godkendes af
stiftsøvrigheden.
Klagevejledning
Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Med venlig hilsen

Claus Gerlach Hansen
Stiftsfuldmægtig
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