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Høringsinnspill til arealplanen i Froland kommune 

 

For å starte med konklusjonen, så vil jeg gi min støtte til kommuneplanens arealdel for Bøylestadområdet. 

Det virker ganske innlysende at området på Bøylestad, som av utbyggerne er foreslått å utvikle til 

kraftkrevende industri, er godt egent til formålet. 

 

Bøylestad er ett av to virkelig store kraftknutepunkt i Agder, og det eneste i «gamle» Aust-Agder. 

Ved å legge kraftkrevende energipark tett opp til dette knutepunktet, gir mange innlysende fordeler. 

 

God tilgang på miljøvennlig energi. Tilnærmet ikke energitap i overføringslinjer, ikke tap av natur/skog til 

disse. 

Nærheten til Nidelva gir gode muligheter for kjøling, og nærheten til Arendal-Nelaugbanen, gir mulighet for 

miljøvennlig transport av mennesker til og fra Bøylestad. 

 

Så må det bygges ny vei til Bøylestad, eventuelt en utvidelse av eksisterende.  

Dette kommer når behovet for ny vei er der, det er jo slik samfunnet hele tiden utvikles. 

Naturinngrepet til dette er ikke positivt, men er en kost/nytte- vurdering som må gjøres ved alle slike 

inngrep. Det som er veldig bra i dette tilfellet er at dette inngrepet tas med i totalvurdering av naturprising 

og reetablering. Dette er svært positivt og banebrytende. 

Ellers er vel en ny og bedre vei positivt både for nye og eksisterende innbyggere, og alle som ellers tar turen 

til Bøylestad. 

 

Etablering av næring i Bøylestad Energipark vil få stor positiv betydning for innbyggerne både i Froland og 

resten av regionen vi tilhører. 

Som frolending er jeg svært godt fornøyd med at det er utsikter til mange nye og miljøvennlige 

arbeidsplasser i kommunen vår. Det trenger vi sårt, for vi har i lang tid nå rangert høyt oppe på listen over de 

kommuner med mest arbeidsutpendling. Endelig kan vi kanskje vise resten av regionen at Froland også vil 

bidra til gode og miljøvennlige arbeidsplasser. Vi har vel fått et stempel på at vi har lent oss tilbake og nytt 

godt av arbeidsmarkedet i andre kommuner.  

Vi i Froland har, helt klart, et ansvar for å bidra til at vår regions framtidige innbyggere har et sterkt og godt 

arbeidsmarked. 

 

Bøylestad Energipark har lansert ideen om naturprising og reetablering. Dette gjelder både selve 

industriområdet og den nødvendige veiutvidelsen som følger av etableringen. 

Da kan dette bli et pilotprosjekt for å utvikle regler og tankesett om dette viktige og helt nødvendige 

prinsippet, både regionalt, nasjonalt og globalt. 

 

Froland den 7. september 2022 
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