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Flaggreglement for Nesodden kommune 

Vedtatt: Formannskapet 05.12.2018 sak nr. 079/18  

 

Generell flaggbruk 

 
Flagget heises kl. 08.00 i tiden 1. mars til – 31. oktober, og kl. 09.00 om morgenen fra  
1. november – 28.(29.) februar. Det fires ved solnedgang, men ikke senere enn kl. 21.00, hvis 
solen går ned etter denne tid.  
 
Det norske flagget skal alltid behandles med aktelse og ærbødighet. Det skal aldri berøre 
jorden eller slepe vannet og det skal henge fritt. Det skal heller ikke tjene som underlag eller 
bakgrunn for noe annet.  

Det skal flagges på offisielle flaggdager uten forutgående beskjed i henhold til nedenstående: 

Dato Anledning 

21. januar H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag 

6. februar Samefolkets dag (siden 2004) 

21. februar H.M. Kong Harald Vs fødselsdag 

1. mai Offentlig høytidsdag, arbeidernes internasjonale kampdag 

8. mai Frigjøringsdagen 1945 (siden 1964) 

17. mai Grunnlovsdagen 

7. juni Unionsoppløsningen 1905 

4. juli H.M. Dronning Sonjas fødselsdag (siden 1968) 

20. juli H.K.H. Kronprins Haakons fødselsdag 

19. august H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag (siden 2001) 

Bevegelig Dagen for stortingsvalg 

Bevegelig Dagen for kommunevalg 

Det skal også flagges når regjeringen bestemmer det. I tillegg kan ordfører og rådmann 
iverksette flagging. 

Bygninger hvor det skal flagges 

På alle offisielle flaggdager flagges det ved kommunesenter Tangenten. I tillegg flagges det 
ved Nesoddtunet og på alle skoler den 1., 8. og 17. mai. På valgdager flagges det ved 
kommunesenter Tangenten og på de skoler som benyttes til valglokaler. 

http://no.wikipedia.org/wiki/21._januar
http://no.wikipedia.org/wiki/Prinsesse_Ingrid_Alexandra
http://no.wikipedia.org/wiki/6._februar
http://no.wikipedia.org/wiki/Samefolkets_dag
http://no.wikipedia.org/wiki/21._februar
http://no.wikipedia.org/wiki/Kong_Harald_V
http://no.wikipedia.org/wiki/1._mai
http://no.wikipedia.org/wiki/Arbeidernes_internasjonale_kampdag
http://no.wikipedia.org/wiki/8._mai
http://no.wikipedia.org/wiki/Frigj%C3%B8ringsdagen
http://no.wikipedia.org/wiki/17._mai
http://no.wikipedia.org/wiki/17._mai_(grunnlovsdag)
http://no.wikipedia.org/wiki/7._juni
http://no.wikipedia.org/wiki/Unionsoppl%C3%B8sningen
http://no.wikipedia.org/wiki/4._juli
http://no.wikipedia.org/wiki/Dronning_Sonja
http://no.wikipedia.org/wiki/20._juli
http://no.wikipedia.org/wiki/Haakon_Magnus_av_Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/19._august
http://no.wikipedia.org/wiki/Kronprinsesse_Mette-Marit
http://no.wikipedia.org/wiki/Stortingsvalg
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Det flagges ved barneskolene på Nesodden på første skoledag. 

Andre flagg 

Samefolkets dag: det flagges i tillegg med samefolkets flagg ved kommunesenter Tangenten 

Flagging ved sorg  

• Ved dødsfall blant sittende faste medlemmer av kommunestyret flagges det på 
Tangenten på begravelsesdagen. 

• Ved dødsfall blant ansatte flagges det i henhold til lokale rutiner for det enkelte 
tjenestestedet på begravelsesdagen 

• Ved dødsfall blant barn i skole barnehage flagges det i henhold til lokale rutiner for det 
enkelte tjenestested. 

• Ved dødsfall blant beboere i kommunenes sykehjem og omsorgsboliger flagges det i 
henhold til lokale rutiner for det enkelte bosted. 

 

Ansvarlig for flagging 

Flagging utføres av den virksomhet som er delegert denne oppgaven. 

 

 
 

 


