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Vedtak om utvidet varighet av midlertidig forbud mot tiltak som 
omfattes av områdeplan for Flaskebekk 
 

 
Saken gjelder  
I forbindelse med pågående planprosess for områdeplan Flaskebekk, ble det, i henhold til plan- og 
bygningsloven (pbl) § 13-1, 16.1.2018 fattet vedtak om midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og 
deleforbud) i planområdet for Flaskebekk områdeplan (PT-003/18). Vedtaket ble fattet med en 
varighet til og med 31.12.2018. Forbudet ble videre i vedtak 001/19 av 2.1.2019 forlenget til 
2.1.2020. Da forbudet er i ferd med å utgå og planarbeidet fortsatt pågår, er det behov for å forlenge 
det midlertidige forbudet.  
 
Kommunedirektøren ble i vedtak av 17.12.2019 (PB-12/19) gitt delegert myndighet til å fatte vedtak 
om midlertidig forbud mot tiltak innenfor området som omfattes av pågående reguleringsarbeid i 
Flaskebekk.  
 

 

Vedtak  
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1, nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i området som 
omfattes av pågående arbeid med områdeplan for Flaskebekk, planID 20160206.  
 
Midlertidig forbud mot tiltak avgrenses til å gjelde til 2.1.2022.  
 

 

Bakgrunn  
Sakshistorikk, hovedpunkter:  

• Oppstart av reguleringsplan for Flaskebekk behandlet i PT møte den 20.12.2016. PT-utvalget 
vedtok igangsetting av planarbeid med kunngjøring av varsel om oppstart etter plan- og 
bygningsloven (pbl) § 12-8. Planen utarbeides som en områderegulering etter lovens § 12-2.  

• Varsel om oppstart av planarbeid sendt berørte innbyggere 9.1.2017.  

• Sak i PT om delegert myndighet til administrasjonen for å fatte vedtak om midlertidig forbud 
mot tiltak, PT møte den 18.4.2017.  

• Forhåndsvarsling om midlertidig forbud mot tiltak, utsendt 13.11.2017  

• 16.01.2018 - Plan- og teknikkutvalget vedtar å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak i 
området som omfattes av pågående arbeidet med områdeplanen for Flaskebekk, PlanID 
20160206 med følgende vedtak:  



PT- 003/18 Vedtak:  
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1, nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i 
området som omfattes av pågående arbeidet med områdeplanen for Flaskebekk, 
PlanID 20160206. Forbudet skal ikke gjelde søknader mottatt før vedtakstidspunktet. 
Disse søknadene behandles som normalt.  

 
Midlertidig bygge- og deleforbud avgrenses til å gjelde til 31.12.2018.  

 
Utvalget slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon i saksfremlegget.  

 

• Vedtaket kunngjort i AMTA 25.1.2018.  

• 10.04.2018 - Plan- og teknikkutvalget behandler administrasjonens innstilling om å legge 
planen ut til offentlig ettersyn. Saken ble sendt tilbake med følgende vedtak:  

 
PT-050/18 Vedtak:  
Saken sendes tilbake.  
Det lages en oversikt over hvilke hensyn som gjør seg gjeldende for de ubebygde 
eiendommene (ved gnr/bnr) i KBF-området, med forslag til bestemmelser om 
utnyttelsesgrad/høyder eller andre volumbestemmelser, samt arkitektoniske uttrykk 
og former som tillates på hver enkelt eiendom for tilpassing til kulturmiljøet.  
Det vurderes om næringsparkeringen i Maristien kan legges inn i planen.  
De foreslåtte gradene av utnytting på de ulike planområdene, bes nærmere 
begrunnet. I begrunnelsen sees det blant annet hen til utnyttelsesgraden på 
sammenlignbare bebygde eiendommer.  

 
Det gjennomføres befaring i forbindelse med at saken kommer tilbake.  

 

• 26.06.2018 - Det ble gjennomført befaring i forkant av utvalgsmøtet. Planforslaget for 
Flaskebekk og Sjøstrand ble behandlet med følgende vedtak:  

 
PT- 087/18 Vedtak:  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges forslag til områdeplan for 
Flaskebekk, PlanId 20160206, vist på plankart datert 14.09.2017 med tilhørende 
bestemmelser datert 22.03.2018, ut på offentlig ettersyn.  

 
Nest siste linje i reguleringsbestemmelsenes 4.1.7 strykes.  

 
Tillegg til reguleringsbestemmelsene pkt. 4.1.7:  

 
På enkelte ubebygde eiendommer (nr/b.nr 2/102, 2/1259, 2/1719, 2/188, 2/1200, 
2/190,2/961) kan det etter søknad tillates oppføring av en boenhet. Det kan stilles 
vilkår om tiltakets plassering og utforming, herunder volum, byggestil, byggehøyde 
med videre."  

 
Utvalget slutter seg til rådmannens vurdering og anbefaling i saksframlegget.  

 

• Planen ble vedtatt lagt ut på høring med en forutsetning om at administrasjonen innarbeidet 
en endring av reguleringsbestemmelse 4.1.7, slik at reguleringsbestemmelsene i 
høringsforslaget åpnet for oppføring av bolig på ubebygde tomter og bruksendring av 
fritidsboliger til boliger i området betegnet KBF i planforslaget. Administrasjonen opplyste at 
det vil være utfordringer knyttet til en slik endring, men ville utrede om dette var en mulig 
fremgangsmåte.  



• 09.10.2018 ble det orientert av Ine Lystad fra Norconsult og Tom Wassum fra Arkitektskap 
om planfaglige konsekvenser av vedtaket plan- og teknikkutvalget fattet 26.06.2018. PT 
fattet følgende vedtak 09.10.2018:  

 
PT- 119/18 Vedtak:  
Saken sendes i retur til kommuneadministrasjonen for nærmere kartlegging og 
utredning av forholdene rundt fritidseiendommene, antall eiendommer i hver 
områdedel mv. PT vil deretter vurdere saken på nytt. Hvis mulig ønsker vi å få saken 
raskt tilbake, gjerne til neste møte.  

 

• 27.11.2018 fattet PT vedtak om at det gis rådmannen delegert myndighet til å fatte vedtak 
om midlertidig forbud mot tiltak innenfor området som omfattes av pågående 
reguleringsarbeid i Flaskebekk:  

 
PT- 132/18 Vedtak:  
Spørsmålet om utvidet varighet av bygge- og deleforbudet settes til 1 år med virkning 
fra utløpet av det inneværende bygge- og deleforbudet.  

 
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 gis rådmannen delegert myndighet til å 
fatte vedtak om midlertidig forbud mot tiltak innenfor området som omfattes av 
pågående reguleringsarbeid i Flaskebekk. Begrunnelsen er den samme som i det 
opprinnelige PT- vedtaket av 16.1.2018. Forbudets varighet settes til å gjelde i 
ytterligere 1 år. Før vedtak om midlertidig forbud mot tiltak fattes, gjennomføres 
forhåndsvarsling med 3 ukers frist for uttalelse til samtlige berørte parter jf. 
forvaltningsloven § 16.  
 
Varigheten på 1 år begrunnes med at saken prioriteres av administrasjonen på en slik 
måte at en reguleringsplan vil være realiserbar innenfor forbudets varighet.  
 
Administrasjonen skal legge frem en konkret framdriftsplan for plan- og 
teknikkutvalget i neste møte.  

 
Utvalget slutter seg til rådmannens vurdering og konklusjon i saksfremlegget.  

 

• 27.11.2018 fattet PT vedtak om at forslag til områdeplan for Flaskebekk legges ut på offentlig 
ettersyn:  

 
PT-133/18 Vedtak:  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges forslag til områdeplan for 
Flaskebekk, PlanId 20160206, vist på plankart datert 14.03.2018 med tilhørende 
bestemmelser datert 23.03.2018, ut på offentlig ettersyn. Følgende endring 
innarbeides i reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.1.7 etter første setning «Unntak fra 
dette forbudet, eller bruksendring fra bolig til fritidsbolig eller omvendt, krever 
detaljregulering». Formuleringen «Innenfor området tillates ikke bruksendring fra 
bolig til fritidsbolig, eller omvendt» flyttes til pkt 6.5, underpunkt H570_2.  

 

• Forhåndsvarsling om midlertidig forbud mot tiltak, utsendt 11.12.2018.  

• Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand, PlanID 20160206 ble lagt ut på offentlig 
ettersyn/høring med høringsperiode 12.12.2018 til 8.2.2019.  

• 2.1.2019 ble det fattet vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak frem til 
2.1.2020: 

 
 



001/19 Vedtak:  
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1, nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i 
området som  
omfattes av pågående arbeid med områdeplan for Flaskebekk, planID 20160206.   
  
Midlertidig forbud mot tiltak avgrenses til å gjelde til 2.1.2020. 

 

• 3.9.2019 fattet PT vedtak om at planen sendes tilbake til administrasjonen: 

PT-061/91 Vedtak:  
Saken sendes tilbake til administrasjonen og det gjennomføres en konsekvensanalyse 
av hvilke eiendommer som kan bebygges i hensynssonen og hvilke rammer for 
utbygging som skal gjelde for de aktuelle eiendommene. Ubebygde eiendommer over 
ett mål. 
 
1.Badehus i området gis riktig fargekode, dette gjelder4-5 badehus sør for 
Strandpromenaden, badehus i starten av Strandpromenaden og badehus nord for 
Flaskebekk brygge. 
2. Bebyggelse langs øvre del av Øvreveien som består av store nyere bygninger tas ut 
av bevaringssonen, 
3. Eiendom 4/131 og 4/460 i Nordveien som eies av Nesodden kommune sones til 
Friområde, dermed er det ikke behov av turdrag som er tegnet inn langs dette 
arealet. Turdraget på eiendom gnr 4 bnr 67 tas ut av planen.  Hele den kommunale 
tomta skal sones til Friområde, den foreslåtte nye stien på eiendom 4/67 og det blå 
arealet langs sjøen som inngår i 4/67 tas ut av forslaget.  
4.  Hele stien mellom Flaskebekkveien og Øvreveien inntegnes som turdrag. 

5.1.1 Kombinert formål – bolig/fritidsbebyggelse, KBF01 – 15 vurderes endret til: 
Ubebygde eiendommer kan som utgangspunkt ikke bebygges. Det tillates som 
utgangspunkt ikke nye bygg, tilbygg eller påbygg på bygninger på eiendommene. 
Utbygging av eiendommer kan likevel unntaksvis tillates dersom søker dokumenterer 
at utbyggingen ivaretar verneverdig bygningsmasse og installasjoner, og for øvrig 
ikke medfører inngrep av betydning i områdets verneverdige karakter. Søknad om 
omsøkt tiltak skal inneholde skriftlig begrunnet vurdering av sakkyndig med 
dokumentert antikvarisk kompetanse. 

 

• Forhåndsvarsling om midlertidig forbud mot tiltak, utsendt 6.12.2019 

• Plan- og byggesaksutvalget (PB) fattet 17.12.2019 vedtak om at kommunedirektøren gis 
delegert myndighet til å fatte vedtak om midlertidig forbud mot tiltak innenfor området som 
omfattes av pågående reguleringsarbeid i Flaskebekk: 

 
PB-012/19 Vedtak:  
Kommunedirektøren gis delegert myndighet til å fatte vedtak, etter plan- og 
bygningsloven §§ 13-1 og 13-3, om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak 
innenfor området som omfattes av pågående reguleringsarbeid i Flaskebekk, plan-ID 
20160206. Forbudet gjelder ikke for søknader mottatt før 16.01.2018. Forbudet kan 
maksimalt ha varighet på 4 år fra vedtaksdato jf. pbl § 13-2. Midlertidig forbud mot 
tiltak gjelder til vedtak av områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand og avgrenses 
maksimalt til 02.01.2022. Dersom områdeplan blir vedtatt før dette, opphører 
forbudet. Utvalget slutter seg til kommunedirektørens vurdering og konklusjon i 
saksfremlegget. 
 
 



Rådmannens vurdering  
Det følger av plan- og bygningsloven § 13-1 at dersom kommunen finner at et område bør undergis 
ny planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og 
andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig 
avgjort.  
 
Formålet bak et slikt forbud er i hovedsak å ivareta hensynet til forsvarlig arealutnyttelse for å 
blant annet unngå alvorlige og/eller irreversible skader i forhold til miljøverdier, bygningsvern, 
landskapsvern, naturmangfold mv. Et midlertidig forbud mot tiltak er et viktig virkemiddel som 
kommunen kan benytte for å sikre seg tid til å enten revidere eksisterende planer, eller for å 
utarbeide nye planer (slik som i gjeldende tilfelle), uten at det iverksettes tiltak som kan 
vanskeliggjøre planarbeidet. Lovens § 13-1 er dermed en sikkerhetsventil for å sikre uheldig 
arealdisponering. 
 
Et vedtak etter bestemmelsen brukes for å utsette alle former for bygging eller endring av 
tiltak, også å hindre fradeling eller endring av grunneiendom. Et slikt forbud må samtidig utøves med 
forsiktighet da tiltakshavers/hjemmelshavers råderett over egen eiendom begrenses betydelig. 
Samtidig vil et slik forbud gi større forutsigbarhet og spare søkere/tiltakshaver for unødvendige 
kostnader med å utarbeide søknader. Et midlertidig forbud mot tiltak suspenderer kommunens plikt 
til å behandle søknaden innenfor de frister som ellers gjelder etter pbl § 21-7, forbudet gir ikke 
grunnlag for å avslå søknad om tiltak, men utsetter behandlingen til forbudet er opphørt. Når 
forbudet bortfaller, plikter kommunen straks å ta tidligere innsendte søknader opp til behandling og 
avgjørelse jf. pbl § 13-2 andre punktum. 
 
Kommunen kan etter pbl. § 13-3 i særlige tilfeller forlenge fristen. Vedtak må treffes innen fristens 
utløp.  
 
I rapporten «Kulturlandskap i Follo» er Flaskebekk et område med regional/nasjonal verdi. 
Kulturminner og kulturmiljøer i Nesoddens kystsone ble registrert og vurdert i rapport utarbeidet av 
NIKU i 1997. Denne rapporten fremholder at Flaskebekk er et område med særlige 
kulturmiljøverdier. Flere av bygningene (særlig sommerhusbebyggelsen i området) har en 
bevaringsverdi, både i seg selv og som en del av kulturmiljøet i området. De kulturhistoriske verdiene 
bør sikres gjennom en reguleringsplan.  
 
I 2006 ble det igangsatt reguleringsarbeid for Flaskebekk med hovedformål å bevare områdets 
arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømessige verdier. Planprosessen viste seg krevende og 
innsigelser til planen ble ikke løst med den konsekvens at planarbeidet ble liggende i bero. Arbeidet 
ble tatt opp igjen da det er et pressende behov for å sørge for en tilfredsstillende vann- og 
avløpssituasjon i området, i tillegg til behovet for å sikre bevaring av det helhetlige kulturmiljøet på 
Flaskebekk og Sjøstrand. 
 
Det er flere som ønsker å bygge på Flaskebekk. Alle byggesøknader hvor det søkes om oppføring av 
bolig, endring av eksisterende bebyggelse m.m. skal oversendes til Akershus fylkeskommune for 
uttalelse. Fylkeskommunen har i sine uttalelser vært tydelige på at det ikke er ønskelig med 
utbygging i området, og har flere ganger anmodet Nesodden kommune om å gjenoppta 
reguleringsarbeidet for Flaskebekk og Sjøstrand. Deler av den nyere bebyggelsen i området er lite 
tilpasset den stedegne eldre bebyggelsen i drage- og sveitserstil. En ukontrollert utbygging gjennom 
dispensasjoner forringer kulturminneverdiene i området, da det er utfordrende å beholde 
områdeperspektivet i hver enkelt sak.  
 
Da området er uregulert, krever alle typer tiltak i området dispensasjon fra kommuneplanens krav til 
at det skal foreligge reguleringsplan før byggesaker kan behandles. Over lang tid har kommunen 
innvilget dispensasjon for ulike tiltak som oppføring av bolig, bruksendring, etablering av private 
vann- og avløpsløsninger med mer i Flaskebekkområdet. At området er vanskelig å regulere, slik at 



tidligere forsøk på regulering har strandet, samt at tomteeiere må ha en viss råderett over egen 
eiendom, har vært hovedbegrunnelse for at dispensasjoner er gitt. Dette er også lagt til grunn av 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus i klagesaker hvor kommunens vedtak om avslag er blitt omgjort 
eller opphevet. Grunnet en langvarig praksis med dispensasjoner i området er det vanskelig å avslå 
søknader med hensyn til likebehandling. Omfanget av dispensasjoner har medført et stadig mer 
utbygget område uten at kommunen har helhetlig styring av utviklingen.  
 
Vann- og avløpssituasjonen er generelt uoversiktlig og svært dårlig i området. Hovedformålet med 
områdeplanen som nå utarbeides er å få ryddet opp i vann- og avløpsforhold i området i henhold til 
Hovedplan for drikkevann og vannmiljø vedtatt 2009 (KST 105/09). Opprydning av vann- og 
avløpssituasjonen er viktig av folkehelsegrunner og miljømessige grunner, og helt nødvendig for å 
oppfylle kravene i EU’s vanndirektiv. Områdereguleringen vil være underlag for etablering av 
offentlig vann- og avløpsledninger på Flaskebekk. Dette skal sikre rent og tilstrekkelig drikkevann, 
samt tilstrekkelig mengde og vanntrykk for slokkevann etter pbl § 27-1. Områdeplanen ivaretar også 
sikker bortledning av avløpsvann i samsvar med forurensningsloven. Eventuell utbygging vil vesentlig 
tilsidesette de formål og hensyn som ligger til grunn for kravet til regulering. Utbygging i området 
mens planarbeidet pågår vil vanskeliggjøre planleggingen.  
 
Kommunedirektøren viser til at Flaskebekk er et attraktivt område med svært mange berørte 
interesser og hensyn som må tas, bl.a. til kulturverdier. Overordnede føringer, innspill fra private 
parter og innspill fra statlige myndigheter må vurderes nøye før endelig planvedtak kan fattes. 
Gjeldende lovverk med føringer, formål og hensyn må ivaretas i planarbeidet.  
 
Planprosessen har vært utfordrende, med flere runder med innsigelser og politiske behandlinger. Et 
revidert planforslag ble fremmet til plan- og teknikkutvalget i 3.9.2019 (sak 061/19). Planforslaget ble 
sendt tilbake til administrasjonen for å gjennomføre en konsekvensanalyse. Vedtaket har ført til at 
den planlagte fremdriften blir forsinket, og utløser behov for å forlenge midlertidig forbud mot tiltak.  
 
Behov for avklaring av kryssende interesser og konsekvenser av ulike ønsker har ført til en lengre 
planprosess enn forutsatt i vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak av 16.1.2018. Prosessen viser 
tydelig kompleksiteten i denne områdereguleringen, og at planleggingen bør fortsette uten risiko for 
uforutsette endringer i planområdet. Dette understrekes ved at det i forslag til planbestemmelser 
ved at det er inntatt krav om detaljregulering før det gjennomføres tiltak. For å sikre en forsvarlig 
reguleringsprosess er det ønskelig at det midlertidige forbudet mot tiltak utvides med en varighet på 
to år. Maksimalgrensen for et slikt forbud er 4 år, jf. Pbl § 13-2. Hver gang det fattes midlertidig 
forbud mot tiltak er dette å anse som et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens 
regler. Dersom det fattes vedtak om ny områdeplan før forbudet mot tiltak utgår, opphører forbudet 
ved vedtak av områdeplan.  
 
Kommunedirektøren mener det er viktig at reguleringsplanarbeidet ferdigstilles uten at forbudet mot 
bygging og deling bortfaller, slik at fremtidig aktivitet på Flaskebekk og Sjøstrand skjer innenfor 
rammer som ivaretar områdets egenart og verdi. Et forlenget midlertidig forbud mot tiltak vil 
effektivisere planprosessen og dermed forkorte tiden frem til vedtak av plan.   
 
Kommunedirektøren mener at et midlertidig forbud mot tiltak bør utvides med ytterligere 2 år. Dette 
for å gi en forutsigbar planprosess for de som omfattes av forbudet.  
 
Konklusjon  
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1, forlenges nedlagt midlertidig forbud mot tiltak i området 
som omfattes av pågående arbeid med områdeplanen for Flaskebekk, planID 20160206.  
 
Midlertidig forbud mot tiltak forlenges til å gjelde til og med 2.1.2022.  
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