Samarbeidsmøte med Roan kommune 14. mars 2014
Sted: kommunehuset Roan kommune.
Tilstede fra Roan kommune: Ordfører Jan Helge Grydeland, varaordfører Randi B. Andersen,
rådmann Roy Bjarne Hemmingsen, teknisk sjef Rune Torbjørn Knutzen
Tilstede fra Roan hytteforening: Leder Svein J. Nilssen (referent)
Renovasjon:
I Roan kommune (RK) er det tvungen renovasjon. Unntaket er fritidsboliger som ligger mer enn 2,5
km fra vei. Renovasjon skal drives etter selvkost-prinsippet. RK kjøper tjeneste av Midtre Namdal
Avfallselskap (MNA). Fra nyttår øker avgiften med kr 200,- til hver abonnent.
Roan hytteforening (RHF) har tidligere påpekt at en flat økning av avgiften gir en prosentvis høyere
økning for våre medlemmer enn øvrige abonnenter. RK har fått føringer fra fylkeskommunen om at
en ikke kan forskjellsbehandle abonnenter, økningen blir derfor lik for alle.
Korrigering:
Roan kommunestyre 28. nov. 2013: Flat gebyrøkning på kr 200 gjelder kun fastboende abonnenter
ikke hytteabonnement. Det er også gått ut informasjon til kommunene om at MNA innfører en
gebyrreduksjon på kr 200 (ekskl. mva) for abonnenter (hytter fritidshus) som ligger mer enn 2,5 km
fra vei (vinterbrøytet veg). Dette er innarbeidet i Roan kommunes regulativ. Vedtatt gebyr for Roan
kommune er da:
·
Ordinær hytterenovasjon: kr 919 inkl mva.
·
Hytterenovasjon (redusert) : kr 669 inkl. mva (hytter mer en 2,5 km fra vei)
Økningen fra i fjor på ordinær hytterenovasjon i Roan er på 12,5 %. Tilsvarende økning for
abonnement for fastboende (standard abonnement 240 l restavfall) er på 12,8%
Rulle (mobilt miljøtorg):
Fra nyttår kan en gratis levere inntil 1 m2 grovavfall pr. gang. Bilen er tilgjengelig hver tredje
mandag i måneden med stopp på Bessaker og Roan. RHF har tidligere påpekt at dette ikke er en
ordning som våre medlemmer har særlig mulighet til å benytte siden de fleste er i arbeid. RK ønsker
at det opprettes et permanent mottak i kommunen. Men mye er avhengig av privat initiativ. Inntil
videre jobbes det med at Rulle også kan stoppe på Straum.
Vannverk:
Roan vannverk: Har etter oppstart av nytt anlegg levert for høye verdier av aluminium i vannet.
Etter justeringer i oktober 2013 har vannverket levert tilfredsstillende kvalitet. Verdier av
aluminium blir målt ukentlig.
Straum vannverk: Har noen utfordringer med å lever nok vann når det er høyt forbruk. Det har
tidligere vært vurdert å installere en «dag-tank» for å bøte på dette problemet. Dette er nå utsett på
ubestemt tid for å vurdere hvilke behov som måtte oppstå i tilknytning til utbygging av nye
vindmølleparker.
Hopstad vannverk: Anlegget er sårbart i forhold til lekkasjer på rør og vannføring i Hopstadelva.
Det planlegges å installere nye pumper for å øke kapasiteten.
Øvrige vannverk i Skjøra, Bessaker og Vik: Leverer tilfredsstillende mengde og kvalitet på vann.
Roansnytt:
RHF etterlyser nye utgivelser.
RK mangler ressurser for å lage og distribuere Roansnytt. RK prioriterer å publisere nyheter på
nettsiden sin.

For å vurdere nytten av å produsere Roansnytt ønsker RK innspill på hvilke type innhold som er
ønskelig og interessant.
Nettsiden til RK vil i løpet av 2014 bli fornyet med nytt design og nye funksjoner.
Anbulansetjenesten:
- kan pga besparelser bli redusert i RK. RK ønsker tall for antall hyttedøgn for bedre å vurdere
behovet for å opprettholde dagens nivå på tjenesten.
Ressursdatabase
RK ønsker å se på muligheten for å dra nytte av kompetanse som våre medlemmer har. RHF mener
at det må være RK som drifter en slik database med «tilfeldig arbeidskraft».
Utbygging av nye vindmølleparker:
RK anser det som mer sannsynlig at det blir utbygging etter at det ble opprettet en nytt selskap med
nye eiere. Beslutting om utbygging blir tatt iløpet av 1. halvår 2015.
Ønsker og behov fra foreningens medlemmer:
RK ønsker en tilbakemelding om hvilke ønsker og behov foreningens medlemmer har ovenfor RK.
Eksempel vis tilrettelegging av turstier osv.
MØTE DEL 2
Tilstede også eRådgiver Pål M. Dahlø fra eTrøndelag / Sør-Trøndelag fylkeskommune.
«eTrøndelag initierer og realiserer IKT-relaterte utviklingsprosjekter innenfor digital infrastruktur
(mobil og bredbånd), digital kommune, og digital innovasjon. Å øke bevisstheten og forståelsen for
muligheter og utfordringer ved bruk av IKT er også en sentral oppgave for oss. Innovativ bruk av
informasjons- og kommunikasjonsteknologi skaper gevinster i form av bedre offentlige tjenester,
flere lønnsomme arbeidsplasser i privat næringsliv, og en bærekraftig stedsutvikling i regionen. Her
spiller særlig digital kompetanse en sentral rolle.»
Status mobildekning:
Dahlø startet med å gi en oversikt over status for mobildekning i Roan kommune. Dette med
bakgrunn i data fra finnsenderen.no og egne målinger etter befaring tidligere i dag.
Gjennomgående er basestasjoner i RK utbygd med 2G-teknologi og sender med en frekvens på 900
MHz
2G er best tilpasset tale, lite egnet for datatrafikk.
Frekvens 900 MHz er den foretrukne frekvens som rekker lengst.
Dahlø har før møtet forhørt seg med leverandør av telesignal i RK. Ingen av leverandørene noen
umiddelbare planer om å oppgradere nettet til 4G.
Prosjekt Kiran/Skjøra
I 2011 gjennomførte RK og Telenor et prosjekt for å bedre mobildekningen i Kiran og Skjøra.
Prosjektet skulle dekkes med midler fra Telenor, RK og eTrøndelag. eTrøndelag sin ressurs innen
kompetanse ble ikke forespurt i prosjektet.
En basestasjon og en repeterer ble satt opp. Etter Dahlø sin vurderingen bli ikke utbyggingen
utnyttet optimalt i forhold til plassering av sendere.
Fremover:
På Bessakerfjellet er det planlagt oppbygd en mast for utbygging av det nye nødnettet. På denne
masten blir det også plass for kommersielle tilbydere av tele/datatrafikk å leie plass. Ved å utnytte

denne plassering vil enkelte områder i RK få bedre mobildekning.
RK må utarbeide en liste over hvilke områder som skal prioriteres ved en forbedring/oppgradering
av mobildekning. eTrøndelag kan brukes som en gratis ressurs for å vurdere prosjektene og for å
søke om offentlige midler til utbyggingen.

