
From: Terje Solheim <tesolh2@online.no> 
Sent: 10. september 2022 21:51 
To: Postmottak Froland 
Subject: Kommuneplan arealdel, høring 
 
Hei! 
 
Vil gjerne uttale meg om planene for industri på Bøylestad. 
 
Har ikke noe personlig imot de to grunneierne, regner dem som gode naboer og venner. Men er ikke 
enige med dem i synet på industri på Bøylestad. 
Jeg er ikke begeistret for planene til Fossekompaniet. Veien til Bøylestad er allerede både trang og 
farlig, og det er ikke ønskelig eller forsvarlig med større trafikk der enn vi har nå. 
 
Mener også at det vil være  veldig uforsvarlig å tillate Fossekompaniet å begynne med et anlegg på 
75 dekar, uten at veien blir utbedret først.  
Dette er dessverre vanlig politikk i store deler av verden, gi tillatelse til å starte uten at ting er 
skikkelig utredet, og så ender man opp med at når man først har gitt vekk lillefingeren, så ryker hele 
handa. 
Jeg håper virkelig  at Frolands politikere ikke går i denne fella, jeg vet vi trenger inntekter til 
kommunen, men dette lukter ikke bra! 
 
På infomøtet om mandag var det ingen fra kommunen som kunne svare på om det er utredet hva et 
engasjement på Bøylestad vil koste Froland kommune, det var heller ingen som kunne svare på om 
industriprosjektet virkelig er bra for miljøet og verden. Dette er mildt sagt noe underlig og høyst 
betenkelig, man ødelegger vel ikke nesten 2000 dekar med natur uten å kunne forklare  og forsvare 
at dette vil bli det beste for alle, både for økonomi og miljø, og selvsagt miljø for de som bor på 
Bøylestad. 
Vi har allerede ofret for mye dyrka mark og god skogsmark i Norge til utbyggere som har nok penger 
til å overbevise politikerne, dette må ta slutt nå! 
 
Det som skremmer meg mest med hele prosjektet, er at det ser ut som at det gjelder å få 
gjennomført det hele så fort at ingen rekker reagere på det som egentlig skjer. 
Dette kan vel ikke lokalpolitikere i Froland være bekjent av, saken SKAL behandles lenge og grundig, 
hastesaker er ikke demokratisk, det tjener bare de som presser på for å få ting gjennomført før ting 
er skikkelig utredet og gjennomtenkt. 
 
 
Takk for at dere ønsker innspill fra oss, det setter vi pris på, og jeg håper at dere politikere tar dere 
tid til en lang og grundig utredning av dette prosjektet, ingen er tjent med hastebehandling her, det 
er for mye på spill! 
 
 
Mvh, Terje Solheim 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


