
REFERAT FRA KONTAKTMØTE MELLOM ROAN KOMMUNE OG ROAN 
HYTTEFORENING 26. JUNI 2017 kl. 10.00. 

Til stede fra Roan kommune: Rådmann Roy Hemmingsen og ordfører Einar Eian. 
Kari Helmersen på sak 9. 

Fra Roan Hytteforening: Leder Liv Ingegerd Selfjord og styremedlem Tore Wist. 

1. Renovasjon. 
Roan hytteforening ønsker en løsning med innsamling av grovavfall en uke 
om våren og en uke om høsten i tillegg til opplegget med «Rulle». 
Framtidig kildesortering for papp/papir og for plast er også ønskelig. 
Containerne må være i orden. Det oppleves at det er lite plass om 
sommeren, er det mulig å få til flere tømminger?  
 
Roan kommune skal ha møte med Midtre Namdal Avfallsselskap denne 
uka. Mulig skifte av avfallsselskap ved kommunesammenslåing. 
Kommunen har en plan om ubetjente gjenvinningsstasjoner. Da vil alle får 
tilgang med kode. «Rulle» kan bli flyttet ned til havna, da den må bort fra 
der den står nå.  Må få ryddet på havna først.  

2. Varsling via SMS ved kokepåbud og andre ekstraordinære situasjoner i 
kommunen. Hva er mulig å få til?  

Dette er en UMS - sak i Fosenregionen. Kommunen skal i e-fagråd-møte i 
dag, og vil komme i gang med et system for varsling av innbyggerne i 
løpet av kort tid. Fylkesmannen har hatt beredskapsøvelse i Roan med 
DSB SIM. Kokepåbud varsles på sms til de som befinner seg innenfor 
området for vannverket når varsel sendes ut. Dvs. at f.eks. hyttefolk som 
ikke befinner seg i området akkurat da ikke får varsel. Det må da varsles 
på andre måter i tillegg. Roan kommune legger vekt på å holde facebook-
sida oppdatert.  

3. Mobiltelefondekning. Hva er resultatet fra innsamling av innspill høsten 
2016 når det gjelder mobildekning?  

Det er gjort avtaler for Kiran med Telenor (ny mast), en grunneieravtale 
for masta må på plass. Det er bedre dekning i Langløftet nå. 
Beskelandsfjorden mangler. Ifm. utbygging av vindmøller blir situasjonen 
bedre.  

4. Utbygging av breddebånd, hva er status? 

I samarbeid med fylkeskommunen blir det bygget ut breddebånd i Straum 
(ikke fiber) og Mostervika (fiber i jord). Det er ikke avgjort om det blir 
linjeføring i luft eller i bakke for fiberutbygging i Roan sentrum. Roan 
kommune purrer konstant på utbygger for å forbedre forholdene.  

5. Eiendomsavgift, hva er tidsperspektivet?  



Roan kommune planlegger at dette opphører for private boliger fra 2018. 
Dette ser ut til å holde. Det vil bli formelt bestemt ifm. budsjettvedtak i 
kommunen for 2018. Roan kommune kommer ut av «ROBEK» ett år før 
tida. Eiendomsskatt vil bli beholdt på verker og bruk.  

 

6. Vegsituasjonen i Berfjorden. Hva er kommunens synspunkter på 
Fylkestingets vedtak om to tuneller?  

Kommunens syn er at det primære er at det kommer en trygg vei, men 
ønsket i utgangspunktet bru. Bru vil i følge fylkespolitikerne bli for 
kostbart. Innslaget i Måvika vil medføre periodevis stenging av veien i 
byggeperioden, og dette vil bli problematisk.  Det er sendt bestilling på 
planarbeidet, og før det er ferdig vil det ikke bli fattet endelig vedtak. 
Veien vil også bli stengt i kortere perioder ifm. tunellarbeidet fra Sumstad 
til Hellfjorden.  

7. Roan havn. Hva er kommunens videre tiltak for opprydding?  

Roan kommune har hatt møte med brukerne på havna, og det er enighet 
om at kommunen setter i stand et område for oppbevaring av utstyr. 1,8 
mål skal planeres og gruses, så skal resten ryddes. Kommunen har tilsatt 
ny medarbeider på teknisk avdeling, og skal få til dette før vinteren i 
samarbeid med brukerne der. Kommunen vil rydde det som evt. ikke blir 
ryddet av andre. 

8. Høring på «Tiltaksplan spredte avløp Nordre Fosen Vannområde». 
Hytteforeninga viste til kommunens tidligere innsamling av opplysninger 
om vannavgift og avløp.  
 
Roan kommune orienterte om manglende systematikk i kommunale 
avgifter på dette området. Det er foretatt en gjennomgang slik at alle som 
skulle betale fikk giro. Det vil komme et nasjonalt krav om avløpsanlegg 
som gjelder alle boliger med innlagt vann. Alle avløp i kommunen skal 
inspiseres. Kravene vil bli forskjellig blant annet utfra om en har 
vannklosett eller ikke.  

9. Kulturminneplanen. Roan Hytteforening ønsket en orientering om 
saksframlegg og resultatet av folkemøtene.  

Stikkord fra framlegget: Roan kommune har hatt 2 folkemøter, og 
utarbeider nå et planprogram. Det er bevilget kr 100 000 fra 
Riksantikvaren. Det er avholdt møte med Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 
Arbeidet omfatter registrering, bevaring og formidling. 
https://kulturminnesok.no/ Det vil bli lagt ut skjema på kommunens 
hjemmeside. Kulturminner omfatter mange ulike tema.  

10. Kommunesammenslåing. Hva er Roan kommunes synspunkter på 
Stortingets vedtak om sammenslåing med Åfjord kommune? 



Det gjenstår mye arbeid, og det er usikkerhet ved evt. regjeringsskifte. 
Fordeler: næringsutvikling, kulturplan, kystsoneplan, ledelsesutvikling. 
23.aug. er første møte i fellesnemda. 

11. Oppfølging av saker og informasjon om møtene med Roan Hytteforening. 
Blir dette gjengitt videre i kommunen? 

Roan kommune formidler referat fra møter med Roan hytteforening til 
sektorledere og politikere. Det er ønskelig med 2 møter i året, ett før 
påske og ett i sept./okt. 

 


