
Innspill til forslag til reguleringsplan for Froland Kommune -

Arealdelen. 

Undertegnede har hytte ved Bøylestadvannet, det har vi hatt i 30 år, og vi har 

slekt og venner i hele Froland. I denne perioden har det kommet fem nye hus 

ved vannet, og vi har ikke protestert. Så vidt vi har registrert har beboerne 

markert seg som motstandere av næringsarealer en del kilometer lenger oppe, 

i skogen. 

Vi ser ikke bort fra at vi blir berørt av denne utbyggingen,  men kanskje særlig 

av  evt.nytt linjenett til Arendal. Det er allerede betydelige nettgater i området, 

og ytterligere utbygging av disse vil være både arealkrevende og endre 

naturen, vilttrekk mv. 

Desto merkeligere er det at de som har protestert mot grønn industri flere 

kilometer fra der de bor, og som vil redusere behovet for nye linjer, IKKE har 

protestert mot løsninger som øker behovet for linjer i Bøylestadskauen kraftig. 

Froland Kommune har etter vårt syn behov for betydelig næringsutvikling, som 

gir arbeidsplasser og skatteinntekter, og vi kan ikke av private hensyn gå  mot 

dette. 

Vannkraft er en unik ressurs i Froland, den bør så langt råd er videreforedles og 

utnyttes i kommunen, og ikke eksporteres uforedlet. 

Etter vårt syn er planene for grønn industri i umiddelbar nærhet av Bøylefoss 

Kraftstasjon, Statnetts Sentralnettstasjon på Bøylestad og nærhet til elv og 

jernbane, nærmest ideellt lokalisert. Nelaugbanen har stort behov for økt 

trafikk,  både av passasjerer og gods, det kan utbyggingen bidra til. 

Vi har lest Fylkeskommunedirektørens innstilling til Fylkesutvalget om saken. 

Den er kjent for kommunen, og vi konstaterer at innstillingen i all hovedsak er  

positiv til Bøylestadutbyggingen, selvsagt under flere forutsetninger. 

Slik vi leser det, gravlegger innstillingen den nåværende fylkesveien til 

Bøylestad, som permanent veiløsning til utbyggingsområdet. 

Etter vårt syn er ny vei til Brekka den klart beste permanente løsningen. 

LOKAL MOTSTAND 



Det har vært og er en del lokal motstand, delvis basert på usikkerhet om de 

faktiske forhold, og drevet frem av en begrenset gruppe med høyt 

engasjement. 

Vi viser til vedlagte skriv fra aktivistene, som vi har mottatt. 

I skrivet oppfordres beboere, helt ned til Blakstad til å protestere, særlig mot 

en permanent veiløsning på Bøylestadvegen med en mulig totalbredde på inntil 

30 m, og underforstått, med tung trafikk. 

Vi kan ikke se dette som annet enn skremselspropaganda, kfr. 

Fylkeskommunedirektørens innstilling, som nevnt foran. Ellers oppfordres folk 

til å legge vekt på følelser…. 

Det har også blitt hevdet at det vil bli snaut med turterreng i Bøylestadområdet 

dersom utbyggingen blir gjennomført. 

Det er med respekt å melde, det rene tøv, det ser alle som har vært der. En av 

aktivistene har selv en eiendom på flere tusen mål i nærheten, det er utmerket 

turterreng. 

Uavhengig av tyngden i argumentene, ser vi det slik at hensynet til en del lokal 

motstand, ikke kan være avgjørende i en sak av så stor betydning for 

kommunen og dens seks tusen innbyggere. 

Fakta må gå foran følelser. 

Med vennlig hilsen, 

Berit Louise og Geir-Ove Skogø 

 

 

 

 

 


