
 
 

 

Kommuneplanens arealdel – høringsinnspill 

Vi viser til samtale med Ole Tom Ørnevik, samt høringsutkastet for kommuneplanens arealdel 

som Froland kommune har lagt ut til offentlig ettersyn. På vegne av NHO Agder vil vi gjerne gi 

noen kommentarer som vi håper kan vektlegges i den videre politiske behandlingen: 

NHO la nylig frem tallene for kommune-NM 2022. Dette er en samling av statistikk som viser 

hvor alle landets kommuner plasserer seg i forhold til hverandre når det gjelder viktige 

dimensjoner og indikatorer for vekst i næringslivet. 

Froland kommune gjør det relativt godt på flere områder. Først og fremst gjelder dette demografi, 

der kommunen er best i Agder på alle tre indikatorer: kommunen har høyest netto innflytting, 

størst befolkningsvekst og har også en yngre arbeidsstyrke enn øvrige kommuner i Agder. Det er 

et meget godt utgangspunkt, fordi dette er indikatorer som er vanskelige å endre raskt gjennom 

politiske vedtak.  

Derimot scorer kommunen svakt innenfor viktige områder som arbeidsmarked og næringsliv. 

Det er for eksempel svært bekymringsfullt når sysselsettingsandelen er blant de laveste i landet 

(nr 313 av 356) og også blant de svakeste i Agder (nr 22 av 25).  Froland kommune er også blant 

kommunene i landet som scorer svakest på indikatoren privat sysselsetting i Norge (nr 282 av 

356) og i Agder (nr 22 av 25). 

Dette tilsier at kommuneplanens arealdel i høy grad bør vektlegge tilrettelegging for nye 

arbeidsplasser og vekst i privat sektor. Kort sagt: Froland trenger flere arbeidsplasser.  

På denne bakgrunn vil vi gjerne knytte noen konkrete kommentarer, først og fremst til behovet for 

tilrettelegging for ny, kraftkrevende industri i kommunen.  

I planprosessen er det kommet inn forslag om utvikling av næringsareal på Bøylestad for 

fremtidig kraftkrevende industri. Dette er et initiativ som i stor grad vil møte de utfordringene – 

og det potensialet – Froland kommune har. 

NHO Agder vil i denne sammenhengen særlig understreke følgende:  
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1) Det er en regional ambisjon å utvikle ny, grønn industri i Agder. Dette vil være både areal- 
og kraftkrevende.  

2) Få, om noen, steder i Agder ligger det bedre til rette for å utvikle slik industri enn nettopp 
ved Bøylestad. Nærheten til kraftproduksjon og områdets geografisk sentrale plassering i 
regionen, er unike konkurransefortrinn.  

3) Den direkte tilknytningen til kraftknutepunktet i Østre Agder er et særskilt fortrinn som 
bidrar til å gjøre området svært attraktivt for etablering av ny industri.  

4) I forbindelse med større industrietableringer, vil det nesten alltid oppstå elementer av 
arealkonflikter. I sum mener vi dette området er blant dem som er best egnet i hele 
regionen, når man gjør en samlet vurdering av helhetlige interesser både regionalt og 
lokalt.  

5) Tilgang til attraktive arealer hvor det er mulig å utvikle nødvendig infrastruktur med 
begrensede tiltak, er et viktig konkurransefortrinn som kommunen må benytte seg av. 

6) Dette vil også bidra til å styrke og underbygge de regionale ambisjonene om å utvikle både 
en grønn industriklynge og det som er omtalt som "batterikysten". 

7) Bøylestad Energipark fremstår som et svært godt prosjekt som både vil skape svært mange 
fremtidsrettede arbeidsplasser, ha betydelige ringvirkninger for Froland kommune og 
regionen for øvrig, samt også sikre ny verdiskaping og økte eksportinntekter, i tråd med 
nasjonale ambisjoner om å øke eksporten fra fastlands-Norge med 50 prosent.  

 

Vennlig hilsen 
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