
 
 
TIL ALLE BEBOERE PÅ FLASKEBEKK 
 
Styret i Flaskebekk vel vil i tillegg til den offisielle meldingen i avisen Akershus Amtstidende, sørge for at 
alle våre medlemmer og beboere i området får en ekstra påminnelse om den planlagte oppstart av 
reguleringsarbeid for området. Nedenunder følger kopi av avisannonsen og kart over området. Vi 
oppfordrer beboerne om å møte opp på det planlagte informasjonsmøtet eller henvende seg til vår 
arbeidsgruppe (se nedenfor) for ytterligere informasjon. 
 
Mvh 
Styret i Flaskebekk vel 
 
VARSEL OM IGANGSATT REGULERINGSARBEID FOR FLASKEBEKK  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 27-1 . 1 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid 
for Flaskebekk området i Nesodden kommune.  
 
FELLES INFORMASJONSMØTE VIL HOLDES PÅ SAMFUNNSHUSET, NESODDEN 
TIRSDAG 14. FEBRUAR, 2006, kl. 18.00 
 
Reguleringsområdet ligger på Nesoddens vestside. I sør er området avgrenset av Flaskebekken, 
i øst er området avgrenset mot tidligere og pågående reguleringer, i vest er avgrensingen i sjøen 
så langt som er naturlig å regulere og i nord avgrenses området i den nordligste eiendom med 
adresse Nordveien.   I hovedsak omfatter planområde eiendommer med adresse Nordveien, 
Øvreveien, Strandpromenaden, Vardeveien til Flaskebekken fra nord, Promenadebakken og 
Flaskebekkveien.  
 
Området er i dag uregulert. Øvre deler av området er avsatt til Byggeområde i kommuneplanens 
arealdel med tilknyttede bestemmelser om plankrav og føringer knyttet til bevaring av områdets 
karakter. Nedre deler av området er i kommuneplannen avsatt til LNF-område i forbindelse med 
kommundelplan for kystsonen.  
 
Hovedhensikten med planarbeidet er å lage et styringsverktøy for utviklingen i området som 
samtidig bevarer Flaskebekks helhetlige karakter og kulturhistoriske verdi.  
 
Dersom det blir vedtatt en plan kan denne tenkes å legge til rette for noe utvikling av eiendommer 
innenfor en styrt utvikling.  
 
Planarbeidet vil  skje i regi av Flaskebekk vel i samarbeid med Nesodden kommune og Akershus 
fylkeskommune.  
 
Merknader/kommentarer til det igangsatte planarbeidet kan rettes til Flaskebekk vel v/Flaskebekk 
vels arbeidsgruppe, postboks 50, 1450 Nesoddtangen eller v/epost til: regulering@flaskebekk.no 
innen 15.02.06. Mer informasjon om planarbeidet kan også fås ved henvendelse til overnevnte 
adresse. Det vil også være jevnlig oppdatert informasjon på velets hjemmeside: 
www.flaskebekk.no. 
 


