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*************************************************** ** 
 
1.  Bebyggelsen i feltet skal være åpen, villamessig. 
 
2. Byggelinjene i feltet ligger 7,5m fra kant av veg eller gate inn på hver parsell. Bygningsrådet kan 
tillate at bygning plasseres tilbaketrukket fra den fastlagte byggelinje mot gate eller veg, når 
parsellenes terrengforhold nødvendiggjør dette, og når en tilfredsstillende ordning av bebyggelsens 
utseende i feltet ikke skjemmes. 
 
3.  Det skal bare oppføres ett våningshus på hver parsell (tomt) og minste størrelse for våningshus i 1 
etasje i feltet  er 60m² grunnflate slik at bebyggelsen ikke får karakter av hyttebebyggelse. Største 
grunnflate for våningshus av tre må ikke overstige 150m² i feltet. 
 
4.  Til våningshus også eneboliger, skal det høre nødvendige rom for vask  og tørring av klær. Enn 
videre skal det før hver leilighet være de nødvendige rom til oppbevaring av klær, matvarer og brensel. 
 
5.  Bygnings minste avstand fra nabogrense skal være 4 meter. 
 
6.  Bygningene skal ha sadeltak eller valmtak. Med bygningsrådets samtykke skal der være adgang til 
å velge en annen takform i de tilfeller hvor dette vil gi en heldigere løsning. Ens takhelling bør søkes 
gjennomført for alle bygninger i samme område eller bygningsflukt. 
 
7.  Uthus (garasje) skal søkes oppført på parsellenes indre del. Uthus skal ikke ha større areal enn 30m² 
og kan bare oppføres i en etasje med største gesimshøyde 3 meter. Uthus må ordnes i sådant forhold til 
våningshus og nabobebyggelse at det gir en harmonisk helhetsvirkning i strøket. Bygningsrådet kan 
tillate innredning av garasje for høyst 2 automobiler på samme tomt og garasjer skal helst bygges 
sammen med uthuset. 
 
8.  Plassering av tørkestativer (tørkeplasser) for klær og plass for søppelkasser og lignende på 
parsellene kan bestemmes av bygningsrådet. 
 
9.  Parsellene skal innhenges på sådan måte som bygningsrådet godkjenner. Gjerdene i samme 
gateflukt skal ha mest mulig ensartet konstruksjon, høyde, farge og må for tregjerder ikke være over 
1,20. Naboer kan bli enige om å sløyfe gjerder mellom sine eiendommer. Oppsettes gjerde mellom 
nabotomter, skal dette ikke være høyere enn gjerdet mot veg eller gate. 
 
10.  Selger av parsell (tomt) er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid 
med disse vedtekter. 



11.  Unntak fra disse vedtekter kan, hvor særlige grunner taler for det, gis av bygningsrådet, dog bare 
innenfor rammen av bestemmelsene i bygningsloven og gjeldene vedtekter for Nittedal. 
 
12.  Forøvrig gjelder bygningslovens bestemmelser, forskrifter og vedtekter for Nittedal over hele 
feltet. 
 
Nittedal, den 7. mai 1948. 


