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Sent: 11. september 2022 13:28 
To: Postmottak Froland 
Subject: Høringsinnspill vedr. utbygging på Bøylestad 
 

 

Hei.  

I solidaritet med befolkningen på Bøylestad og omegn vil jeg uttale meg om planene som er 

lagt frem vedr. industriutbygging på Bøylestad.  

Mener helt klart at planene vil forringe og ødelegge store områder natur, men det kan kanskje 

forsvares med at område skal brukes til å utviklr fornybar energi. Detaljer i hva som er 

skadelig og hva som er forsvarlig, vil jeg ikke uttale meg om, siden det 

innebærer detaljkunnskap som jeg ikke innehar.  

 

Men det som ikke kan forsvares, er at det vil forringe og ødelegge 

VERDIGRUNNLAGET for bosetningen i disse områdene. Vi har bosatt oss i disse 

områdene av ulike grunner, men felles er at vi ønsker å bo i et område der vi kan nyte 

stillhet, ta del i den vakre naturen, bo i rurale strøk som tilsier at vi ikke ønsker store 

utbygginger og trafikkerte områder. MANGE mennesker ønsker ikke at denne delen av 

Froland skal utbygges, og det har allerede fått store psykososiale utfordringer i disse 

områdene. Ved å vedta utbygging i disse områdene av bygda, vil det gi mange 

innbyggere av kommunen, en fremtid som de ikke ønsker. Froland Kommune må ta 

ansvar for å ta vare på den delen av verdigrunnlag for bosetting i kommunen. Froland 

er en kommune, der mesteparten av befolkningen bor på landsbygda, og ønsker å leve på 

grunnlag av hva det innebærer.  
 

 

Ja, jeg skjønner at kommunen må tenke næringsutvikling for å kunne gi innbyggerne de 

tilbudene som vi forventer av en kommune. Skjønner også at Arendal Fossekompani er en 

viktig aktør i kommunen, men her bør/må kommunen ta hensyn til en stor gruppe mennesker 

som ikke ønsker utbygging i dette område.  

 

Sist vil jeg si at motstanden er stor også i omliggende strøk. Tilførselsveier, rasering av fin 

natur osv, vil påvirke mange flere enn de som bor på Bøylestad.  

 

Håper Froland kommune tar ansvar og tar vare på det verdigrunnlaget som er grunnlaget 

for at mange av oss har bosatt seg i denne kommunen!! 
 

 

Mvh 

Trond Nygård 

Lyngroth 

 

 


