STIFTERNES
BYGGE- OG PLANGRUPPE

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU
BYGGEHÅNDBOGEN

Her kan menighedsrådet få råd og vejledning i forbindelse med
planlægning og gennemførelse af
bygge- og planlægningsopgaver i sognet.
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Stifterne har i fællesskab udarbejdet en håndbog som en hjælp, når menighedsrådene har
byggesager eller andre projekter i sognet. Stifterne har lavet en vejledning ud fra ofte stillede
spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med fx restaurerings- eller vedligeholdelsesarbejder på
kirken, ændringer på kirkegården, præsteembedets ejendomme, køb eller salg m.m.
Denne gennemgang guider dig på vej med log-in til Den Digitale Arbejdsplads fra din PC og viser
håndbogens opbygning – og giver dig forhåbentlig svar på evt. spørgsmål og ikke mindst lyst til at
bruge byggehåndbogen.
Du skal være logget ind på Den Digitale Arbejdsplads (DAP) for at kunne se vejledningen om
bygge- og anlægsopgaver. Det kan fx ske fra Landsforeningen af Menighedsråds hjemmeside på:
http://www.menighedsraad.dk/
Siden er jo dynamisk, men kan fx se sådan ud:

Her trykker du på Den Digitale Arbejdsplads
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Og her kan du komme ind ved at logge ind med NemID
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Du er nu kommet ind på Den Digitale Arbejdsplads (siden kan se forskellig ud alt efter, hvem der er
logget ind, og hvilke rettigheder man har).
Her vælger du fanebladet ”HÅNDBØGER”
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På denne siden kan du se de håndbøger, som du og menighedsrådet har adgang til. Din side ser
måske ikke helt ud som den viste herunder (siden kan se forskellig ud alt efter hvem der er logget
ind).
For at komme ind på vejledningen, skal du klikke på linket ”Bygge- og anlægsopgaver”.
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Du er nu inde på håndbogens forside.
Siden er bygget op så der både er en træstruktur i venstre side og et billedkatalog midt på siden.
Det er de samme sider, man kommer ind på uanset hvilken indgang du vælger.

Under billedmenuen for de forskellige
typer af projekter vil du se, at der er
relevante artikler og links henvisninger.
Der er også tilgængelige
ansøgningsskemaer, som menighedsrådet
med fordel kan printe ud eller downloade
til brug i forbindelse med planlægningen
af et projekt.
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Som udgangspunkt er alle vejledninger er opbygget ens og beskriver sagens faser:
indledning, ansøgningsfasen, byggefasen, regnskabsfasen og regelgrundlaget.
Du er velkommen til hoppe rundt via links i vejledningerne – og da alle sider altid åbnes i ny
browser kan du nemt finde tilbage igen.

Arbejder i kirken
Hvis menighedsrådet overvejer istandsættelsesarbejder eller lign. i kirken kan du i håndbogen råd
og vejledning til at komme i gang og følge projektets faser fra start til slut.
For at få flere valgmuligheder skal du vælge at klikke på billedet ”kirke”
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Du er nu inde i håndbogens afsnit om kirke og har her en oversigt over forskellige typer arbejder i
en kirke.
De fleste istandsættelsesarbejder i en kirke kræver stiftsøvrighedens godkendelse, men der er
også opgaver, som menighedsrådet selv må tage stilling til. Øverst på siden kan du se et afsnit
herom.
Hvis menighedsrådet overvejer istandsættelse af gulvet i kirken, og hvis kirken er over 100 år, skal
du trykke på linket ”Kirkebygning over 100 år”.
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Nu vil du få en side frem, der beskriver fremgangsmåden i en istandsættelsessag:
Menighedsrådet orienterer provstiudvalget om arbejderne og laver et skitseforslag, som
indsendes via provstiudvalget til stiftet. Stiftet vil træffe afgørelse efter at have hørt de relevante
konsulenter i sagen. Hvis det er en godkendelse, kan menighedsrådet begynde at udarbejde et
endeligt projekt, der skal indsendes på samme måde som skitseforslaget.
Det er altid muligt at bede om et møde på stedet, hvor stiftet og/eller konsulenterne deltager.

Af vejledningen fremgår det i afsnittet ”Ansøgningsfasen”, at sagen skal forelægges for kgl.
bygningsinspektør, Nationalmuseet og eventuelle specialkonsulenter.
Da disse er markeret med rød skrift er der tale om et link. Linket fører dig over til mere
information om fx kgl. bygningsinspektør.
Der kan også være link til eksterne hjemmesider, hvor du kan søge yderligere oplysninger fx som
her Konkurrencestyrelsens hjemmeside.
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Konsulenter

For at finde frem til hvilke konsulenter, der kan være tilknyttet de enkelte sags typer skal du trykke
på billedet konsulenter.

10

Herefter ser du en oversigt over alle folkekirkens konsulenter. Konsulenterne er inddelt i statslige
konsulenter og specialkonsulenter. Staten afholder udgifterne til de statslige konsulenter, mens
menighedsrådene skal betale for udgifterne til specialkonsulenterne.
Alt efter hvilken sags type, der er tale om, kan der blive inddraget op til 4 konsulenter. Da stiftet
først kan træffe afgørelse, når konsulenterne er blevet hørt, vil der typisk gå 3 måneder, før
menighedsrådene vil få en afgørelse i sagen. Vi har stor forståelse for, at menighedsrådene gerne
vil i gang med arbejderne hurtigst muligt, og vi bestræber os på at afgøre sagerne inden for en
rimelig frist.
Hvis du fx trykker på linket ”Den kgl. bygningsinspektør” vil du få en forklaring på, hvad den kgl.
bygningsinspektør laver.
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Du kan nu læse om, at den kgl. bygningsinspektør giver stifterne rådgivning vedrørende arkitektur
og æstetik, og at menighedsrådene ikke betaler for bygningsinspektørens rådgivning. Du kan også
se en oversigt om, hvem der er bygningsinspektør i de enkelte stifter.
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Hvem må hvad…?

Under linket ”Hvem må hvad” kan du se forskellige oversigter over, hvad menighedsrådet selv må
beslutte, og hvad provstiudvalget skal afgøre. Resten skal som udgangspunkt godkendes af stiftet.
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Her kan du se, hvilke arbejder som menighedsrådet selv kan beslutte dvs. uden godkendelse fra
stiftsøvrigheden eller provstiudvalget.
Der er fire vejledninger om, hvad menighedsrådet selv må beslutte. Vejledningerne er opdelt i fire
kategorier, alt efter hvilken type arbejder, der er tale om: kirke, kirkegård, bygninger og arealer
uden for kirkegården.

Håber denne hurtige gennemgang kan være en hjælpe til at navigere rundt i byggehåndbogen.
Hvis du har spørgsmål til at finde rundt i håndbogen eller andre spørgsmål til indholdet i øvrigt, er
du velkommen til at kontakte dit stift.

Med venlig hilsen
Stifternes Bygge- og Plangruppe
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