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Høringsinnspill  til kommuneplanens arealdel for Froland — Bøylestad Energipark

Bertelsen & Garpestad er kjent med planene for  utbygging av Bøylestad Energipark, og ønsker med

dette  innspillet  å uttrykke vår fulle støtte til prosjektet. Vi tror Bøylestad Energipa rk vil bidra positivt

til  utviklingen av en grønn industriregion på Sørlandet, som vil få store positive  ringvirkninger for hele

regionen.

Bertelsen og Garpestad har sterk  tilknytning til Froland. B&G kjøpte  i  2020 aksjemajoriteten  i

lndustritoppen lnvest AS, som eier Gauslå Holding AS, Gauslå Invest AS og E. Gauslå & sønner AS.

B&G er  i  tillegg involvert i  finansieringen av nytt skiskytteranlegg i  Froland, og har  inngått  en  5-årig

sponsoravtale med Marte Olsbu Rølseland. Vi ønsker å støtte alle  initiativer  som bidrar til en

bærekraftig og samfunnsnyttig næringsutvikling i  Froland. Bøylestad Energipark vil få store positive

effekter for kommunen, både  i  form av  tilflytting, økt skatteinngang og lokal  næringsutvikling. ltillegg

til  å  skape arbeidsplasser  i  det grønne skiftet, vil industrien som etableres  i  Bøylestad Energipark

bidra til å redusere global oppvarming og oppfylle FNs klimamål.

Samfunnsansvar og miljøkonsekvens av vår virksomhet er noe vi  i  Bertelsen & Garpestad er veldig

opptatt av, på tvers av alle selskapene  i  konsernet. Vi er opptatt av hvordan verdier skapes, og

hvordan vi som selskap påvirker  menneskene rundt oss, miljøet og samfunnet som helhet. Vi vet at vi

som stor næringsaktør er en  påvirker, og vi jobber hele tiden med å etterleve våre  krav  til  å  drive

positiv verdiskapning.

Vi kan nevne at B&G har etablert Go Green som innebærer 98% refordeling /  gjenbruk av

innsatsmaterialer fra prosjekt for å redusere C02 avtrykket. Vi rekrutterer Go green medarbeider fra

utenforskap i  samarbeid med NAV og opplæringskontorer tilretteleggerfor at Go Green

medarbeiderne jobber målrettet mot fagbrev. Det grønne skiftet gjøres med inkludering og gir stor

miljø  og samfunnsgevinst.

Vårt inntrykk  er at initiativtakerne bak Bøylestad Energipark har samme høye standard for

samfunnsansvar. De viser også et stort engasjement for bærekraftig industribygging hvor og

minimering av naturinngrep.

Med vennlig hilsen

Daglig leder Bertelsen  &  Garpestad AS Daglig Leder E Gauslå& Sønner AS

Øyvind  Langemyr Øystein Gauslå
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