
Referat fra samarbeidsmøte med Roan Kommune 18.06.2018 kl. 1100 – 1300. 
 
Til stede :  
Fra Roan kommune: Einar Eian, ordfører og Geir Ola Aune, teknisk sjef 
Fra Roan hytteforening: Edgar Simavik og Bjørn Ivar Opheim. 
 

1. Renovasjon 
Tømming av hyttecontainere hver 14. dag i sesongen. Ingen permanent plass for Rulle. 
Midlertidig plassering på parkeringa ved kirka. Roan Havn er ingen egnet plass for 
MNA på grunn av dårlig oversikt og lett for å bare sette igjen avfall. Max 2 stopp i 
Roan på mandag for Rulle. Dvs. Bessaker og Roan. Opparbeiding av ny plass i Roan 
ved fotballbanen. Ved kommunesammenslåing av kommunene Åfjord og Roan blir 
Fosen Renovasjon valgt. Gjenbrukstorg er aktuelt med lokasjon Reppkleiv. 
 

2. Roan Havn 
Områder fra fylkesveien og til moloen til småbåthavna skal asfalteres. Roan Grendalag 
og Roan Småbåthavn skal styre området ved moloen. Avtale med Krifo for å rydde i 
eget område og holde dette ryddig. Utsortert avfall skal fjernes i slutten av juni. 
 

3. Gjestehavn 
Aktuelt i dag med å benytte Bessaker og Hongsand. I forbindelse med nytt sykehjem 
ved kommunehuset er det foreslått flytebrygge her for besøkende og båtaktiviteter for 
beboerne. 
 

4. Bredbånd / fiber 
Bessaker er utbygd med fiber. Avtale om fiber i forbindelse med sykehjem, 
kommunehuset, Roan sentrum og fram til Kråkfjorden.  
Informasjon om NKOM /FRIWIFI med frist august www.wifi4eu.eu 
 

5. Mobildekning 
Kiran har dårlig dekning. Flere områder har signal fra flere master som infererer med 
hverandre og gir dårlig signal. Fordel med mast på Været, men ikke ønsket av 
nettleverandør pga muligheten for service. Oppfordre medlemmene til å sjekke nettfart 
i sitt område. Gi tilbakemelding og app på hjemmesida. 
 

6. Drikkevann 
Alle anlegg er OK. Mangler nødstrøm på Sumstad. Driftsmelding til abonnenter ved å 
melde inn gårds og bruksnr + mobilnr. til kommunen.  
 

7. Avløp 
Kontroll av anlegg i områdene med mest belastning. (Hongsand – Roan). Sjekk av 
mengdebruk og størrelse på dagens anlegg. Tydelig merking av anlegg som er tømt. 
 

8. Kulturminneplan 
Vedtatt i møte 03.05. Lag link fra Hytteforeningens hjemmeside til kommunens side. 
Les mer om kulturminneplan: https://www.roan.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-
kultur/kultur/kulturminner/ 
 
 
 



9. Strandrydding 
Skolene i Roan og Salmar har deltatt. Mangler tilbakemelding fra gjennomføring 
ellers. Mangler også rydding i øyene utenfor. Kontinuerlig rydding nødvendig. 
 

10. Kommunesammenslåing 
Sammenslåtte kommuner fra 01.01.2020. Områdeledere med arbeidssted Åfjord blir 
utlyst og ansatt i løpet av høsten i år. Lokalt behandlingsapparat for lokale saker. 
 

11. Fjellheimen/ Vindkraftutbygging 
70 km vei er bygd. Starter oppkjøring/montering i området Einarsdalen i disse dager. 
Omvisningstur med buss fra Åfjord og Roan 20.06 med stor interesse (utsatt pga 
vind/vær). Ønsker ikke ferdsel i anleggsperioden. Mulighet for sykkelløp i Einarsdalen 
og Haraheia. Liten interesse for hytte pga økt ferdsel. Ordføreren skal på befaring 
sammen med Fosen Vind og Statkraft om aktuelle steder før sommeren. Ungdommer 
er engasjert for å rydde stein i anleggsområdet.  
 

12. Annet 
Godkjenning av reguleringsplan FV 14. Lite innspill fram til fristen. Anbud legges 
fram i med svarfrist september og med oppstart i desember. 
Teateroppsett i juli på Utrotunet av Helene Vik 21-22.07. 
Planer om tursti fra Utrotunet rundt haugen med lavvo på toppen. Lengde 2,1km. 
Pilegrimsled nordfra til Nidaros sjøveien med Almenningen med steinbruddet og 
Været som besøkssteder i Roan. 
Innkjøp/utleie av geiter/kje på gårder i Roan for reduksjon av vegetasjon. Enten i 
inngjerding eller GPS styrt område. Kontakt Leingården v/Stian. Flatanger. 
 
 

 


