Samarbeidsmøte mellom Roan kommune og Roan hytteforening
05.12.17 kl 12.00 – 14.00
Tilstede fra:
Vegvesenent: Tone Hammer og Olaf Rovik
Roan kommune: Ordfører Einar Eian. Rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen,
Sektorleder Teknisketat Geir Ola Aune
Roan hytteforening: Tore Wist, Svein J. Nilssen
Status Berfjorden
Representanter fra Statens Vegvesen informerte om Måviktunellen og Berfjordtunellen som er under
planlegging. Bakgrunn for bygging av tuneller er den rasfarlige vegen i Berfjorden.
Det er bevilget knapt med penger for å bygge to tuneller. Igangsetting av prosjektet hadde ikke vært
mulig uten tilskudd fra Roan kommune. For å få mest mulig tunell ut av pengene vil tuneller og veier i
tilknytning til disse bli bygget med lavest mulig standard i forhold til gjeldende forskrifter. Det er også
viktig at alle tidsfrister blir holdt for å unngå merkostnader som med forsinkelser.
Planarbeid blir lagt ut til høring den 10.01 2018. Kort tid etter vil det bli arrangert åpent
informasjonsmøte. For bedre og nå eiere av fritidseiendom vil det i tillegg bli holdt en åpen kontordag i
Trondheim. Dato for dette vil bli publisert senere.
Ved varsel om planoppstart er det viktig at berørte parter tar kontakt og varsler om infrastruktur (rør,
ledninger o.l) som blir berørt. Innspill og merknader til høringen blir ikke besvart direkte, men vurdert og
kommentert i planprogrammet.
Beregnet oppstart er okt/nov 2018. Ferdigstilling i 2020. I perioder når det sprenges i Måviktunellen vil
veien langs berget bli stengt. Løsmasser i fjellveggen vil bli inspisert med drone før veien åpnes.
I forbindelse med planprogrammet regulerer Vegvesenet «bredt» for enklere å ha mulighet til å justere
planer under veis. Det samme gjelder for permanente deponi for masse fra tunellene.
Representantene fra Vegvesenet fratrådte møtet.
1. Renovasjon
Roan kommune (RK) og Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) har ikke kommet med noe løsning om tid til
ekstra innsamling av grovavfall. Roan hytteforening (RHF) har tidligere ønsket at det ble mulig å sette av
en uke vår og høst til innsamling av grovavfall.
MNA skal imidlertid bli bedre med å planlegge alternative dager for Rulle om våren når opprinnelig dag
faller på en rød-dag.
MNA har planer opp å opprette en gjenbruksstasjon på Reppkleiv. Igangsetting av dette er avhengig av
om MNA får renovasjonsavtale med den nye kommunen Roan/Åfjord fra år 2020.
Retur av fritidsbåter i panteordningen for småbåter får en ved å benytte gjenbruksstasjonen i Osen.
2. Varsling via SMS
RK har nylig anskaffet seg et system for rask varsling via SMS i tilfelle krise o.l. Denne vil også bli brukt i
forbindelse med kokepåbud av drikkevann. Men varslingen går kun til de som har registrert sitt
mobilnummer hos RK. RK vil komme tilbake til Roan hytteforening med mer informasjon om hvordan våre
medlemmer skal gjøre dette.
3. Drikkevann
Vannverkene i Hopstad og Bessaker får nødaggregat slik at ikke vannet blir borte i tilfelle strømbrudd.

4. Mobildekning
Utbygging av mobilmast i Kiran har stoppet i påvente av grunneieravtale. En stund var det snakk om at
Kiran ville bli dekket av utbygging av mobilnett på Harbakkheia, men slik ble det ikke.
Enkelte steder langs veien har det blitt bedre mobildekning fra Harbakkheia.
5. Breddebånd
Vik / Mostervik / Bessaker: Utbygging av breddebånd pågår.
Straum: Oppgradert breddebånd via telefonlinje.
Roan: Det jobbes med å starte prosjekt. Kobling til fiberkabel ligger klar i boks ved fotballbanen.
6. Eiendomsskatt
Kommunestyret skal behandle budsjett for 2018 i møte den 14. desember. Eiendomsskatt må vedtas
hvert år for å gjelde. Formannskapet har i sitt møte ikke lagt frem forslag om eiendomsskatt på bolig og
fritidseiendommer.
7. Roan havn
RK har planert et område for bruk til lagring. Brukere av havna har fått skriv om at det må ryddes på
området. De har også fått tilbud om leie av areal dersom de har behov for utendørs lagring.
8. Avløp
Alle avløpsanlegg i Fosen skal kontrolleres. For å utføre kontroll er det lyst ut en ny stilling til det.
Stillingen skal betjenes hele Fosen. Prioritet blir avløp til vassdrag samt næringsanlegg.
9. Kulturminneplan
Folkemøte den 6. desember. Presentasjon av status for prosjektet og info om planer for Utro-tunet.
10. Kommunereformen
Det blir sammenslåing av kommunene Roan og Åfjord den 01.01.2020, uavhengig av valg av navn.
Dessverre har andre politiske prosesser ikke gått så raskt som ønsket. Ordfører Eian synes det er uheldig
at prosessen har bremsetopp pga navnesaken ikke er avgjort.
11. Annet
Kommunen synes det er positivt med at vi møtes to ganger i året for å diskutere saker. Positivt at det er
med 3. part som informerer direkte om saker som har interesse for både kommune og hytteforening.

2.1 Varsling via SMS – utfyllende opplysninger fra Roan kommune
Kai Tore Herfjord skriver i en e-post til oss:
Vår varsling er et program lever fra «Front sms varsling» der i hovedsak meldinger blir levert via sms.
Vil du ha melding fra vårt varslingssystem, kan du melde inn et mobilnummer, samt gård og bruksnummer
på bolig. Da vil vi legge inn dette og du vil få varslinger når vi sender ut.
Vi bruker også dette når det er andre typer hendelser i kommunen, sånn som ras, oversvømmelser,
naturskader, stengte veier etc. Tjenesten har vært operativ i ett år.
For å få varsel via SMS: Ring, eller send e-post til Roan kommune. Tlf. 72 51 00 00
E-post: post@roan.kommune.no. Oppgi ditt gårds- og bruksnummer samt mobilnummer du ønsker
varsling til.

