
Gullaughalvøyas Fremtid
Gullaughalvøyas Fremtid er en interessegruppe av frivillige med lokal tilhørighet som arbeider for at 

Gullaughalvøya skal bli et natur- og jordbruksområde med moderat utbygging.
Vi mener at alle muligheter er åpne for å velge løsninger som kan gjøre fremtidens Gullaughalvøy til 

et fantastisk sted for lokalsamfunnet, landbruket og naturen.



100 meters belte

Loven sier at et belte på 100 meter langs 
sjøen ikke skal bebygges og være 
tilgjengelig for allmennheten.

Liers kommuneplan fastslår at 
byggegrensen mot sjø er 100 meter.

Vi vil ha tilgang til strandsone og 
kystlinje i Lier!



Jordvern

• Gullaug og Lier har noe av Norges beste dyrka jord. 
• Hvert dekar kan årlig gi omtrent 20 000 porsjoner med «5 om dagen» 

grønnsaker til den norske befolkning. 
• Dette er den beste maten for klima, helse, miljø og matglede!



Vi mener kommunen skal drive samfunnsutvikling, ikke eiendomsutvikling.

Kommunen skal derfor bruke kommunedelplanen til å finne ut hva som er 
riktig bruk av halvøya  - hva folk trenger og ønsker, og hvilke muligheter 
naturmiljøet gir.



I kommunedelplanarbeidet framover: 
• Hva slags arealer har Lier knapphet på?
• Hvordan sikre artsmangfoldet i naturen?
• Hva slags funksjoner er nyttige og attraktive 

for oss innbyggere?
• Fortetting og tung utbygging vil gi:  

• Bilkø
• Forurensning 
• Økt skolebehov og barnehagebehov
• Behov for arealer til vei

• Dette er Liers siste mulighet til å sikre en 
romslig og tilgjengelig strandsone. 



Medvirkning. Hva betyr det?

• Vi mener arealbruken som hittil er foreslått for 
halvøya er nokså tilfeldig, sterkt påvirket av 
utbyggerinteresser, og lite påvirket av lokale 
interesser.

• Den gang planen var å bygge sykehus, så gjaldt det 
en svært viktig samfunns-funksjon. Et forlatt 
sykehuskonsept må ikke omgjøres til en like 
omfattende byggerett for en privat investor.

• Nå trenger kommunen innspill,                                   
og tid på å utforske mulighetene sammen med oss. 
Dagens seanse må derfor bare være første steg.



.

Gullaughalvøyas Fremtid 
takker for seg, så langt!

Bli med oss på facebook!
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