Referat møte med Roan kommune
Dato: 08.12.09 kl 11.00 – 12.30
Til stede: Albert Larsen, ordfører
Svein J. Nilssen, leder Roan hytteforrening (referent)

1: Mobildekning i Skjøra
Det signert avtale med Telenor om at det iløpet av 2010 blir montert mobilsendere på
Kiran og Sunnskjørin. Anlegget har 3. prioritert over nye mobilsendere som skal
monteres i fylket iløpet av 2010.
Ordføreren kunne også informere om at Netcom skal montere flere sendere i Åfjord
komme. Dette vil gi bedre dekningen bl.a langs riksvei 715.

2: Signal digital TV
I følge Norges Televisjon (ntv.no) dekkes mye av Roan kommune med hjelp av
skyggesendere. Hvor desse er eller skal plasseres er det ikke informert om. Kartet
over dekning på deres nettsider er ikke oppdatert ihht denne informasjon. Det
oppfordres til at en må prøveut hver enkelt lokasjon om det finnes mottak på stedet.

3: Renovasjon
Prisøkning 4 %. Fortsatt differensiert pris på hytte og bolig.
Renovasjon skal fungere som normalt. Ev. avvik må meldes.

4: Roansnytt
Roansnytt er en viktig informasjonskanal for Roan hytteforrening til våre medlemmer
og fastboende. Forreningen synest det er beklagelig at det ikke har komt ut noen
nummer i år.
Ordføreren beklaget at Roansnytt dessverre var nedprioritert. Men de satser nå på en
utgivelse før påske.
Ordføreren var positiv til forslaget om samsending av Roansnytt til hytteeiere som
ikke er medlem av forreningen.

5: Hyttefolket økonomiske betydning for Roan kommune
Rådmannen i Røros kommune har tidligere utarbeidet et regnskap som viser
hyttefolkets økonomiske bidrag til kommunen. I Røros regner de at tre hytter tilsvarer
en husstand i økonomisk forbruk.
Roan kommune hadde pr 01.01.08 559 husstander og 411 hytter.
Forreningen etterspør om Roan kommune har laget et tilsvarende regnskap.
Ordføreren hadde dessverre ikke det, men mener at det er interessant og nyttig og
kunne ha et slikt regnskap.

6: Vindmølleparker
Ordføreren informerte om at Bessakerfjellet vindmøllepark er et mønsteranlegg. Er
også godt fornøyd med at utbygger også bygget en utsiktshytte på Bessakerfjellet til
bruk for almenheita. Det er gitt konsesjon for bygging av fire møller på
Skomakerfjellet, Bessakerfjellet II.
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Roan vindmøllepark er under konsesjonsbehandling hos NVE. Det er her søkt om
bygging av 110 møller. Dersom det blir bygging her skal møllene fraktes med båt til
Bessaker, videre med bil til Straum og opp Einarsdalen. Denne veien skal ha status
som kommunal vei og det er planer om å forlenge den til Skjøra.
Dersom Roan vindpark blir bygt ut vil det trolig ikke åpnes for bygging av flere
vindmølleparker i Roan kommune.
Hytteforreningen påpeker at utbygging av vindmølleparker er i konflikt med
kommuneplan pkt 3.3 og pkt 5.1.5. Viser også til at planlagte og igangsatte
vindmølleparker vil legge beslag på 45 % av det åpne området* i kommunen.
Ordføreren mener at det planlagte området for bygging av Roan vindpark er lite brukt
som friluftsområde. Dessuten er Dåpna området et godt alternativ til utøvelse av
friluftsaktiviteter.
Økonomisk betydning for Roan kommune.
Roan kommune har i dag et budsjett på ca 62 mill kr.
Eiendomskatt på vindmølleparker vil tilføre en inntekt på 21. mill kr årlig i 10 år.
Etter dette vil avskrivning av anleggene føre til at inntekten gradevis blir mindre.
Det er ikke planer om skattlegging av andre næringseiendommer eller private
eiendommer.
Inntekt av skatt fra vindmølleparker vil bl.a gå til oppgradering av kommunale veier,
idrettsanlegg m.v.

7: Div informasjon
Kommuneplan 2011 - :
Gjeldende kommuneplan går ut 2010. Roan kommune vil etter nyttår starte arbeidet
med å utvikle ny kommuneplan som skal gjelde fra 2011. Det er her viktig at det blir
gjordt et grundig forarbeid bl.a på hvordan bolig- og hyttefelt skal utvikle seg.
Hytteforreningen blir informert når arbeidet starter og innspill til kommuneplanen
ønskes.
Politi:
Roan kommune ønsker å bli overført til Sør-Trøndelag politidistrikt. Roan kommune
er ikke fornøyd med tjenesten som blir levert i dag.
Breddebånd:
Etter avtale med Fylkeskommunen blir det lagt frem fiberkabel til skolen i
Brandsfjord og på Bessaker. Roan følger senere.
Rassikring i Berfjorden:
Fylkestinget har satt av midler til rassikring i Berfjorden. Mulig at det blir tunell fra
Måvika.
Rydding langs veier:
Vegvesenet startet tidlig å vår med rydding av skog langs veiene i Roan kommune.
Dette arbeidet vil fortsette i 2010.
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*) Tabell areal igangsatte og konsesjonssøkte vindparker i Roan kommune
Vindkraftverk
Bessakerfjellet I
Bessakerfjellet II
Storheia
Roan
Sum

Planområde
i km2
4,0
0,2
46,0
44,0
94,2

Fastland og øyer
375,3
1,1 %
0,1%
12,3 %
11,7 %
25,1 %

Åpent område
208,7
1,9 %
0,1 %
22,0 %
21,1%
45,1 %

Kilde: Arealstatisikk 2008. Produsert av Statens kartverk, Landdivisjonen og Sarepta AS
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