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A. BOLIGAREALET 

 

§1. 

Det område reguleringsplanen omfatter er vist med rød grenselinje. 

 

§ 2. 

Bebyggelsen skal være åpen villamessig med våningshus på ikke over 2 fulle etasjer 

og uthus, herunder også garasjer, som ikke må være over 1 etasje. 

 

§ 3. 

Bebyggelsen skal plasseres i forhold til de regulerte veier, plasser og nabogrenser som vist på planen, 

men bygningsrådet kan tillate avvikelser når særlige forhold etter bygningsrådets skjønn berettiger 

hertil og når det skjer i harmoni med bebyggelsen og planen for øvrig. Bygningenes form og størrelse 

i plan blir fastsatt ved behandlingen av byggeanmeldelsen. 

 

§ 4. 

Gesimshøyden må ikke være over 7 meter og mønehøyden ikke over 9 meter. For 1-etasjes 

våningshus må gesimshøyden ikke være over 4 meter. 

 

§ 5. 

Takoppbygg tillates på 1 og 1½ etasjes våningshus. Vinduer eller nedskjæringer i takflaten - unntatt 

takluker tillates ikke. 

 

§ 6. 

Uthus må plasseres slik at disse etter bygningsrådets skjønn ikke vil virke skjemmende for strøket 

Bygningsrådet kan tillate at uthus - dog ikke garasjer - oppføres som utbygg til våningshuset når de 

ikke gis større framspring enn 2,5 meter og ikke oppføres i mer enn 1 etasje, hvis forskriftsmessige 

avstander ellers kan oppnås. 

 

§ 7. 

Uthusenes størrelse må ikke overstige 30 m² grunnflate og største gesimshøyde ikke over 3 meter. 

Hvor garasje tillates i våningshusets kjeller eller under veranda, bortfaller retten til oppførelse av 

frittliggende garasje på eiendommen. 

 



§ 8 

Butikker, lager, mindre verksteder m.v. kan innredes hvor det etter bygningsrådets skjønn ikke 

medfører ulemper eller bidrar til å endre områdets karakter av boligstrøk. 

 

§ 9 

Bygningene skal ha sadeltak med en takvinkel mellom 25 og 30 grader for 2-etasjes bygninger. Når 

det gjelder 1-etasjes bygninger kan takvinkelen være mellom 30 og 35 grader. 

 

§ 10. 

Bygningenes farge og fargen på gjerder må godkjennes av bygningsrådet. 

 

§ 11. 

Mot regulert veg og mot nabo oppsettes maks. 1,20 meters høyt gjerde som naturlig hegn eller av tre 

eller flettverk. Flettverksgjerde utføres med gjennomgående vinkeljern i overkant. Sammenhengende 

gjerder utføres av samme konstruksjon og farge. Naboer kan bli enige om å sløyfe gjerder mellom 

sine eiendommer. 

 

§ 12. 

Bygningens minste avstand fra nabogrense skal være 4 meter og minste avstand mellom bygninger 

innbyrdes 8 meter. Med bygningsrådets samtykke kan det bygges inntil nabogrensen uten branngavl 

og med åpninger i veggen, når det ved tinglyste erklæring sikres at avstander mellom bygningene på 

vedkommende eiendommer blir forskriftsmessige og ikke mindre enn 8 meter. Sådan plassering av 

bygningene kan også bestemmes av bygningsrådet. 

 

§ 13. 

Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som kan virke sjenerende og skjemmende for 

naboer. 

 

§ 14. 

Bygningsrådet kan også tillate at det over to naboeiendommer oppføres dobbelthus, vertikalt delt i 

nabogrensen, uten branngavl, når eiendommenes samlede bebyggede grunnflate ikke overskrider 

150 m². 

 

§ 15. 

Forhager mellom byggeflukt og regulert veg og arealer mellom frittliggende bygninger, gårdsrom 

m.v. skal gis en pen utforming og behandling ved planering, anlegg av hage, planting av trær og lign. 

Tørkestativer og søppelkasser må plasseres så de ikke sjenerer naboer. Bygningsrådet kan bestemme 

plasseringen. 

 

§ 16. 

Bygningsrådet skal ved sin behandling av byggeanmeldelser ha for øye at bebyggelsen får en god 

form og materialbehandling og at bygninger i samme bygningsflukt får en innbyrdes harmonisk 

utforming og ens takhelling. 

 

§ 17. 

Parsellselger har ikke rett til ved private servitutter å etablere forhold som står i strid med disse 

vedtekter. 

 



§ 18. 

Unntak fra disse vedtekter kan hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor 

rammen av bygningsloven og bygningsvedtektene for Nittedal. Likeledes kan bygningsrådet tillate 

avvikelser fra tomtedelingen som er vist på planen når en heldigere tomtedeling vil kunne oppnås. 

 

B. INDUSTRIAREALET 

 

§ 19. 

Det areal som utlegges til industri er på planen vist med skrå skrafur. Innenfor dette område kan 

arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter grenser som i hvert enkelt tilfelle skal 

godkjennes av bygningsrådet. Parsellene skal ha mest mulig regelmessige former. 

 

§ 20. 

Anleggenes art og utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet. Bygningsrådet 

kan bestemme at bedrifter som antas å ville medføre særlige ulemper, henvises til andre deler av det 

regulerte industriareal eller til annet område. 

 

§ 21 

Hvor det i planen er vist isolasjonsbelter (intervaller) kan disse ikke bebygges. 

 

§ 22 

Bebyggelsen som skal være av brannfast materiale, kan oppføres i inntil 2 etasjer. Fra denne 

bestemmelse kan bygningsrådet tillate endringer innenfor rammen av bygningsloven. Lagerbygninger 

kan oppføres av tre når grunnflaten ikke overstiger 250 m². 

 

§ 23 

I industristrøket tillates ikke oppført boligbygg. Bygningsrådet kan dog gjøre unntak herfra, etter at 

helserådets uttalelse er innhentet. 

 

§ 24 

Inngjerding av industritomtene må anmeldes til bygningsrådet, som skal godkjenne - så vel gjerdenes 

plassering -som høyden, konstruksjonen og fargen. Hvor industritomter støter mot isolasjonsbelte 

settes gjerdet i grensen mellom tomt og isolasjonsbelte. Sammenhengende gjerde skal ha ensartet 

høyde, konstruksjon og farge. Isolasjonsbeltet kan mot veg (gate) bare inngjerdes med lave 

parkgjerder. 


