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Høringsuttalelse til «Bøylestad Energipark» 
 

A/S Jacob Aall & Søn er nærmeste nabo i øst. Vi er grunneiere i Tvedestrand og grenser mot 

østre del av det planlagte industriområdet. 

 

Det planlagte industriområdet bryter fullstendig med alle våre forestillinger og 

forventninger. I gamle dager måtte industrien ligge ved fossene. 

Dette endret seg for mer enn 100 år siden. Da Sam Eyde bygde ut Bøylefoss kraftstasjon, var 

det for å etablere «Norsk Jernverk» i Arendal. Ved hjelp av elektrisitet og høyspentlinjer ble 

industrien plassert der man hadde befolkning og transportkapasitet (Vindholmen og 

Eydehavn = dypvannskai). At man nå argumenterer for at industrien skal flytte tilbake til 

fossen, fremstår som en ren kortslutning. Plasseringen av det foreslåtte industriområdet 

innebærer at arbeidstagere, råvarer og ferdigvarer må transporteres daglig til og fra indre 

deler av Froland. Dette fremstår faktisk som fullstendig gammeldags! 

 

Det er meget vanskelig å avgi høringsuttalelse om hemmelige planer som vi ikke aner hva vil 

innebære. Egentlig er det helt uholdbart at vi ikke får vite hva slags virksomhet som er 

planlagt. Arendal Fossekompani har trolig noen konkrete tanker om hva de vil drive med i 

industriområdet, men vil ikke informere berørte parter om det. Det gjør oss naturligvis 

ekstra skeptiske. Hvorfor får vi ikke vite hva som er planlagt virksomhet? Det eneste vi får 

vite at arealbehovet er enormt, og at det muligens kommer veisystemer som vil splitte opp 

en av de viktigste sammenhengende viltområdene i regionen. Det synes klart at 

virksomheten krever mye transport av folk og gods langs veiene. 

 

Dersom området først blir omregulert til industriområde, vil det siden nærmest være umulig 

å hindre etablering av industri som er støyende, illeluktende eller medfører stor 

trafikkbelastning. Dette faktum gjør naboer nærmest rettsløse mot fremtidige ulemper. 

 

Mangel på konkret informasjon fører til mange spørsmål uten svar: 

• Er det virkelig behov for ekstra kraftkrevende industri nå? (Energioverskudd?) 

• Er dette positivt for Morrow sin batterifabrikk i Arendal? 

• Hvordan er det mulig å argumentere for at dette er fornuftig overfor natur og miljø? 

 

Som det fremgår av det ovenforstående er vi meget negative til etablering av dette enorme 

industrifeltet. Det strider fullstendig mot vår klare prioriteringen av vilt og natur. 

 
Hilsen Knut Aall 
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