
From: Per Olav Collin <Per.Collin@arendalsfoss.no> 
Sent: 7. september 2022 09:55 
To: Ørnevik, Ole Tom; Høyer-Berntsen, Fredrick; Flaten, Terje; Longum, Bo 

Andre; Gundersen, Ove 
Cc: Svein R. Bøylestad; Nilslyngroth; kjetil.vinje@atskog.no 
Subject: RE: Skogressurser innenfor Bøylestad Energipark  
Attachments: Arealvurdering 64_1 og 64_3 i Froland_ 05.09.2022.pdf 
 
Hei  
 
Vi er gjort oppmerksomme på at rapporten fra AT Skog inneholdt noen utregningsfeil knyttet til 
bonitetsvurdering. Vedlagt finner dere korrigert rapport fra AT Skog.  
 
Vi ber om at dette brukes som det objektive faktagrunnlag i den videre behandlingen av saken. 

Med vennlig hilsen / Kind regards 

 

Per Olav Collin 

Business Developer 

Mobile:  +47 98 64 85 72 

 

 

 

From: Per Olav Collin  
Sent: torsdag 1. september 2022 11:38 
To: Ørnevik, Ole Tom <Ole.Tom.Ornevik@froland.kommune.no>; Høyer-Berntsen, Fredrick 
<Fredrick.Hoyer-Berntsen@froland.kommune.no>; terje.flaten@froland.kommune.no; Longum, Bo 
Andre <Bo.Andre.Longum@froland.kommune.no>; Ove Gundersen 
<Ove.Gundersen@froland.kommune.no> 
Cc: Svein R. Bøylestad <svein@herselgard.no>; Nilslyngroth <nilslyngroth@hotmail.com>; 
kjetil.vinje@atskog.no 
Subject: Skogressurser innenfor Bøylestad Energipark  
 
Hei  
 
Vi er blitt gjort kjent med et kommunalt skogfaglig notat og merknader om det foreslåtte arealet til 
Bøylestad Energipark.  
Slik skrivene fremstår, og den tilnærmingen som er valgt og som ligger til grunn for konklusjonene, 
gjør at de kan oppfattes som et partsinnlegg. Vi er bekymret for at dette bidrar til å undergrave den 
objektiviteten som vi mener forvaltningen skal ha i slike saker. Skogressursene i Froland er kartlagt 
tidligere og disse dataene utgjør den tilgjengelige objektive informasjon som eksisterer for de 
aktuelle eiendommene og gjennomsnittet for hele kommunen. Det er dette som bør ligge til grunn 
for vurderingene.  
 
Vi er videre blitt oppmerksom på at de nevnte skriv nå brukes i en aktiv kampanje mot etableringen 
av Bøylestad Energipark, der det etterlatte inntrykket er at Bøylestad Energipark vil anlegges på 
spesielt unike skogsområder i Froland kommune. 
 
Vårt foreslåtte område er valgt ved aktiv bruk av kjent skogdata og naturkartlegging for området 
med hensikt å finne arealer som gir minst mulig tap av gode skogsområder og viktig naturmangfold.  



AT Skog gjorde tidligere i vår en analyse av de aktuelle arealene. Vedlagt ligger deres vurderinger av 
bonitetsforhold i området.  
 
Vi ber om at dette brukes som det objektive faktagrunnlag i den videre kommunale informasjonen 
og behandlingen. 
 
Vi ønsker gjerne å oppklare eventuelle misforståelser rundt dette og tar gjerne et møte for å gå 
gjennom og oppklare situasjonen. 

 

Kopi: 
- Kjetil Vinje, plansjef AT Skog 
- Nils Lyngroth, grunneier 64/3 
- Svein R. Bøylestad, grunneier 64/1 

Med vennlig hilsen / Kind regards 

 

Per Olav Collin 

Business Developer 

Mobile:  +47 98 64 85 72 

 

 

 


