
Innspill til Froland kommunes arealdel og konsekvensutredning ang.

Bøylestad industripark
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Vi ønsker at dette skal komme tydeligere frem  i  høringen: f å  '  "'  

—  Vei: ,

o Utfordringen med veisikkerhet spesielt i anleggstiden. Det er listet opp flere ulike

alternative veitraseer til industriområde, etter vår mening bør ny vei være ferdig eller

eksisterende vei være utbedret før anleggsvirksomheten på området settes  i  gang.

—  Tilgang til strøm:

o Energien fra Bøylestad er ikke utømmelig. All kraft  i  sentralnettsammenheng som er

tilført på Bøylestad er maksimalt utnyttet. Det er to kraftstasjoner  i  nærheten men

de klarer bare å levere en brøkdel av behovet til f.eks. Morrow sin produksjon. Det er

heller ikke noe mer energi å hente da linjene allerede er optimalt oppgradert. Dette

kan begrunnes med at Statnett har oppgradert kraftlinjene inn til Bøylestad. De fikk

lov til å isolere linjene og heve grensene til høyest tillatte driftstemperatur. Dvs. at

Statnett den gan kjøpte seg litt tid med tanke på energien som skal overføres. Men

nå som Morrow etableres og energibehovet eller har økt vil det snart tvinge et behov

for 420 linjer inn til Bøylestad. Denne informasjonen utelater utbyggerne å ta med.

0 Det er og sagt at det er 10% effekttap på linjen som evt. skal gå til Arendal, dette

stemmer ikke. Det er tilnærmet et effekttap og spenningsfall tilnærmet O.

—  Kostnader for kommunen:

0 Hvem skal betale tilgang til vann og kloakk, rensestasjon ol. Det ble sagt under

informasjonsmøte at kommunen ikke ville få noen utgifter  i  forbindelse med

industriområde. Evt. kostnader for kommunen bør stipuleres og tas med  i

konsekvensutredningen.

—  Et godt alternativ ville vært å anbefale strømlinjer til et sted der infrastrukturen er bedre

tilrettelagt og befolkningstettheten er større enn på Bøylestad.
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