
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Byggekomitè 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 04.04.2017 
Tidspunkt: 11:00-14:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Terje Olsen LEDER H 
Birgit Nielsen Medlem SV 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tore Elvestad Medlem AP 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Knut Ivar Skogvold Tore Elvestad SP 
   

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Dag Funderud Sektorleder for drift og utvikling 
Olaf Nilsen Prosjekt 
Ketil Jensen Prosjekt 
  

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Birgit Nielsen  Knut I. Skogvold 
 
______________________  _______________________ 
Olaf Nilsen               Terje Olsen 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 2/17 Planleggingsmøte Rovdas gravlund   
 
Deltakere:  

- Byggekomitè 
- Anita fra Verte landskap og arkitektur AS 
- Dag Funderud, sektorleder drift og utvikling 
- Ketil Jensen, prosjekt ingeniør 
- Olaf Nilsen, prosjektleder 
- Magnar Solbakken, kirkeverge (saksbehandler på vegne av kirka og kommunen) 

 
Agenda:  
Verte skal begynne på forprosjektet og trenger å avklare om dem og vi har samme mål-bilde for 
Rovdas gravlund. 
 
 Gjennomgang av skisseprosjektet slik det foreligger 
 Kvalitetssikring av hovedelementene i skissa 
 Nye momenter siden sist? 
 Kommunen skal lage reguleringsplan for området. Kommunens folk må være i dialog 

med Verte slik at disse to prosessene kan gå mest mulig hensiktsmessig ift hverandre 
 Byggekomitéen innkalles for å få presentasjon av prosjektet slik at de kan følge det opp 

videre 
 
 
 
 

PS 2/17 Planleggingsmøte Rovdas gravlund 

Saksprotokoll i Byggekomitè - 04.04.2017  
 
Referat om orientering Rovdas gravlund 
 Orientering av prosess frem til fremlagt skisse. 
 Det er som mål at forprosjektet er ferdig i løpet av 2017. 
 Ulike former for fortetting diskutert, men kapasiteten er god utover de 95 årene som 

gravlunden er dimensjonert for. Det forventes også at alternative plassbesparende 
jordfestinger vil bli mer aktuelt i fremtiden. 

 Det er et sterkt ønske at gravlunden har full infrastruktur fra starten av. Dette pga etiske, 
estetiske og arbeidsmiljømessige forhold. 

 Byggekomiteen følger prosjektet videre. 
 


