Samarbeidsmøte med Roan kommune 3. mai 2013
Sted: kommunehuset Roan kommune.
Tilstede fra Roan kommune: Ordfører Jan Helge Grydeland, rådmann Michael Momyr, teknisk sjef
Rune Torbjørn Knutzen
Tilstede fra Roan hytteforening: Leder Svein J. Nilssen (referent), styremedlem Lars Inge Dahl
Renovasjon:
Tidligere kostnader med renovasjon er nå i balanse. Renovasjonsavgift for 2013 er derfor redusert
med 10 %. Kommuner er pålagt å drive renovasjon til selvkost.
Rulle: Kommunen jobber med å få til ett stopp på Straum for å bedre dekningen av tjeneste for
levering av grovavfall.
Hytteforeningen påpekte at tjenesten med Rulle ikke er et tilfredsstillende tilbud for våre
medlemmer siden tjenesten kun er tilgjengelig en yrkedag annenhver uke.
Kommunen vil jobben med å finne en løsning for mellomlagring slik at det blir mulig å levere i
helger. De skal også se på om Rulle kan kjøre enkelte lørdager.
Kommunen ønsker et permanent miljøtorg i kommunen og jobber fortsatt med et privat initiativ.
Roan kommune er nå den eneste kommunen som benytter seg av Rulle.
Vannverk
Roan vannverk har levert godkjent kvalitet på drikkevann siden oppstart av nytt renseanlegg i
januar.
Straum vannverk: Henter vann fra dypet av Straumsvatnet. Har litt lavt tilsig av vann. Dette gjør
at det enkelte ganger ikke klarer å levere nok vann når forbruket er høyt. Dette medfører feil slik at
vannpumpene stanser. Teknisk etat må da rykke ut for å starte pumpene igjen. Problemet er foreslått
løst ved å installere en «dag-tank» som skal være en buffer mot høyt forbruk. Men kommunen har
ikke funnet penger i budsjettet for å investere i dette ennå.
Hopstad vannverk: Leverer vann fra brønner boret ved Hopstadelva. Om sommeren kan det være
problem med for lavt tilsig av vann. Kommunen vurderer om de skal borre en ny brønn for å øke
kapasiteten. Vannverket levere vann med lav ph-verdi. Mattilsynet vurdere å pålegge kommunen må
gjøre tiltak for å heve ph-verdien.
Roansnytt
Interne kapasitetsproblemer i adminstrasjonen har gjort til at Roansnytt ikke har komt ut som
planlagt. Konsekvensen av dette kan bli at Roansnytt blir langt ned fra nyttår.
Roan hytteforening påpekte for kommunen at Roansnytt er en viktig og ønsket informasjonskanal
for våre medlemmer. Rådmannen skulle vektlegge dette argumentet i den videre vurderingen.
Status ny kommuneplan
Ny planstrategi for utredning av kommuneplan er vedtatt. Med det er oppstart av ny kommuneplan
igang. Eget punkt i kommuneplanen blir «fritidsbegyggere». Roan kommune har tatt konsekvensen
av at det er like mange fritidsboliger som eneboliger og vil dermed definere seg som en
hyttekommune.
Roan hytteforening vil bli invitert til å medvirke i arbeidet med ny kommuneplan.
Videre ønsker kommunen å satse på utbygging av vindmølleparker og få mest mulig faste
arbeidsplasser knyttet mot dette.
Mobildekning Telenor
Roan kommunen opplever at det her «huller» i mobildekning i kommunen. Mobilnettet oppleves

også som ustabilt. Telenor ønsker ikke å bruke 2,5 mill på utbygging for å bedre mobilnettet. De
mener at en videre utbygging må finansieres med kommunale midler.
Roan kommune mener Telenor har et ansvar overfor brann- og samfunnsikkerhet og at de skal ta
regningen.
Kanskje kan hytteforening bidra med å legge press på Telenor.
Rassikring i Berfjorden
Fylket har avsatt midler til å finne løsning på hvordan veien gjennom Berfjorden skal sikres.
Fosenveien
Utbygging av Fosenveien går som planlagt. Parsellen Reppkleiv – Roan er planlagt påbegynt i
2017.

