
Innsender m. mottaksdato Merknad Behandling 

DSB, 
24.08.2020 

Generell merknad om at DSB 
ikke har kapasitet til å gå inn i 
alle mottatte plansaker. 
 
Kommenterer videre at det er 
Fylkesmannen som har ansvar 
for å følge opp hensynet til 
samfunnssikkerhet i plansaker, 
og har ansvar for samordning 
av statlige innsigelser. 

Tatt til orientering 

Statens Vegvesen, 
03.09.2020 

Viser til at det står at 
kommunen har en 
trafikksikkerhetsplan for 2016 
– 2020 som må rulleres. Denne 
står ikke i listen over planer, 
men handlingsplan for 
trafikksikkerhet 2009 – 2012 
står nevnt. 
 
Anser det som positivt at 
kommunen har startet opp 
arbeid med ny energi- og 
klimaplan i 2020. 

Tatt til etterretning. 
Her har listen over planer ikke 
blitt korrekt oppdatert i 
prosessen. Dette ordnes i 
revidert utgave av 
dokumentet. 

Frøya eldre- og brukerråd, 
07.09.2020 

Støtter formannskapets sin 
behandling om å offentliggjøre 
planstrategien. Har ingen 
ytterligere merknad. 

Tatt til orientering. 

Trøndelag fylkeskommune, 
10.09.2020 

Summerer bakgrunnen for 
hvorfor hver kommune skal 
lage en planstrategi etter hvert 
valg. 
 
Fylkeskommunen oppfordrer 
videre kommunen til å gjøre en 
vurdering av hvilke av 
bærekraftsmålene som er 
relevante for kommunen, og 
knytte disse til planarbeidet. 
 
Videre kommenteres det at 
Trøndelagsplanen ble vedtatt i 
desember 2018, og lister opp 
satsningene som ble fremmet i 
denne. I tillegg påminnes 
kommunene at ny regional 
plan for vannforvaltning 
planlegges vedtatt i 2021, og at 
denne må kobles inn når klar. 
 

 
 
 
 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fylkeskommunen anbefaler 
kommunene å se på 
muligheter på tvers av 
kommunegrensene. 
 
Oppsettet over planer som 
foreslås utarbeidet/rullert er 
bra, men dokumentet er litt 
vanskelig å lese, og bør 
omstruktureres/reduseres 
noe. 

Tatt til orientering. Kommunen 
ser på muligheter for å kjøre 
flere samarbeid med Hitra. 
 
 
Tatt til etterretning. Denne 
biten av planen har blitt 
revidert etter høringen. 

Direktoratet for 
mineralforvaltning med 
bergmesteren, 
16.09.2020 

Er positive til kommunens 
vurdering i planstrategien, og 
har ingen merknader til 
høringen. 

Tatt til orientering. 

Fylkesmannen i Trøndelag, 
12.09.2020 

Fylkesmannens respons er delt 
inn i en generell del, før hver 
fagavdeling kommer med sine 
innspill. 
 
Generelt 
Dokumentet er tungt å lese, og 
kan forbedres. Opplisting av 
planer er bra, men 
kommunens utfordringer 
kommer ikke godt frem. 
 
Økonomi/økonomiske 
konsekvenser er nesten 
fraværende i planstrategien. 
 
 
Kommunen anbefales å se til 
kunnskap fra 
kommunereformen. 
 
Arealbruk og -utvikling 
Viktig å revidere kommunens 
bolig- og strategiske 
næringsplan. Det er også viktig 
at landbruk og blågrønn sektor 
blir tema i næringsplanen. 
 
Klima og miljø 
Anbefaler å lage en 
sektorovergripende plan for 
klima og miljø, som kan 
innarbeides hos flere ulike 
etater. Innholdet i denne 
planen kan omfatte mange av 
de temaene som tas opp i 
planstrategien, som f.eks 

 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 
Dokumentet blir revidert til 
siste behandlingen. 
 
 
 
Tatt til etterretning. 
Avsnitt om økonomi og 
økonomiplaner er blitt 
inkludert. 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
Tatt til orientering. Dette er 
allerede inkludert i 
planstrategien. 
 
 
 
 
Tatt til orientering. 
Det vurderes å utvide klima- og 
energiplanen til å bli en mer 
omfattende plan. Hvis dette 
ikke blir tilfellet, så vil en egen 
klima- og miljø plan vurderes. 
 
 



sitkahogst, marin energi, 
klimaregnskap og 
klimatilpasning etc. 
 
Kommunen bør utarbeide en 
plan for beitebruk. 
 
Kunnskapsgrunnlaget i 
kommunen er stedvis godt, 
men stort sett relativt dårlig. 
Det anbefales derfor at 
kommunen utarbeider 
strategier for naturmangfold. 
 
Folkehelse og tjenesteyting 
Folkehelseloven stiller krav til 
at kommunen skal ha en 
løpende oversikt over 
folkehelsen. 
 
Kommunen skal videre 
utarbeide et samlet 
oversiktsdokument hvert 
fjerde år, som skal ligge til 
grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet. 
 
Frøya kommune må vise 
hvordan Meld. St. 15 (2017-
2018) «leve livet» skal følges 
opp gjennom planstrategien. 

 
 
 
 
Tatt til orientering. Dette er 
allerede inkludert. 
 
Tatt til orientering. Strategier 
for naturmangfold er tenkt 
implementert i utvidet klima- 
og energiplan eller i egen 
klima- og miljøplan. 
 
 
 
Tatt til orientering. 
Rammeområde Familie og 
Helse jobber med oversikten 
over folkehelse, og denne 
forventes ferdigstilt ila. 2020, 
ettersom arbeidet er noe 
forsinket. Videre vil de 
helhetlige planene ta for seg 
det langsiktige arbeidet, 
inklusiv hvordan Meld. St. 15 
(2017 - 2018) skal følges opp. 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat, 
23.09.2020 

NVE har delt sine merknader 
opp i tre deler. 
 
Arealplaner 
Ved revidering av arealplaner 
bør kommunen legge vekt på 
helhetlig forvaltning i 
nedbørsfelt, vurdere behovet 
for overordna overvannsplaner 
og planlegge den kommunale 
utviklingen for å forhindre 
senere problemer. 
 
Overordnet ROS og 
klimatilpasning 
Planstrategien bør gi føringer 
for hvordan kommunen skal 
arbeide med den overordnede 
ROS-analysen, så faren for 
flom og skred kan bli 
identifisert på et overordnet 

 
 
 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til orientering. Kommunen 
jobber parallelt med 
overordnet ROS, og fom og 
skredfare er lagt inn her. 
Videre vil kartlegging av 
sårbare områder bli diskutert 



nivå, og at 
tettsteder/utbyggingsområder 
gås gjennom for å finne 
utfordringer knyttet mot dette. 
 
Frøya ligger innenfor et 
område hvor klimaendringene 
vil føre til mer ekstremvær i 
fremtiden. Kommunens 
energi- og klimaplan bør 
rulleres. 
 
Overvann-veiledning 
Viser til «Nasjonale 
forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-
2023» om hvordan 
overvannproblematikk kan 
håndteres. Kommenterer 
videre at «Statlige 
planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og 
klimatilpasning» skal legges til 
grunn ved kommunal 
planlegging. 

videre i klima- og 
energiplanen. 
 
 
 
Tatt til orientering. Arbeidet 
med rullering av kommunens 
energi- og klimaplan har 
allerede startet. 
 
 
 
 
Tatt til orientering. 

 


