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262/13 - Vedrørende melding om arrangement - Gran senter AS

For store arrangementer plikter den ansvarlige i god tid å sende melding til lokal tilsynsmyndighet,
jf. brann - og eksplosjonsvernlovens § 7. Det er arrangørens plikt å dokumentere sikkerheten.
Arrangementer som medfører vesentlig endring av forutsetninger for bruk av byggverket kan
være søknadspliktig etter plan - og bygningslovgivningen. Se under forebyggendeforskriften §§ 2 - 1,
2 - 4 og 5 - 1. Eier av brannobjekter som kan omfattes av slik unormal risiko må i sine rutiner fastsette
plikter for arrangør i tilfe lle eier ikke selv er arrangør.

Kommunen kan kreve nødvendige opplysninger, fastsette brannsikringstiltak, sette begrensinger
m.m. jf. brann - og eksplosjonsvernlovens § 7 og forebyggendeforskriften § 3.6.

O pplysninger o m ønsket arrangement:
Sted: Gran senter AS, Storgata 26 og 28 i Gran sentrum (kjeller lokalet under

tidligere Rema 1000)
Type arrangement: Minikonsert med artistene Markus og Martinius.
Tidsrom: Mellom kl. 16:30 - 18:00 den 20. november 2015.
Ansvarlig arrangør: Rebels Music v/Øistein Lysenstøen og Morten Wien
Personantall: 120 personer

Brannvesenet foretok en befaring den 10.11.2015 av lokalet hvor den midlertidige bruksendringen
planlegges gjennomført. Brannvesenet vurdering er foretatt på bakgrunn av brann - og
eksplosjonsvernlove n og Forebyggendeforskriften.

Under befaringen kunne brannvesenet konkludere med at arealet arrangementet skal benytte ikke
er bygget og/eller utstyrt i henhold til ønsket formål og gjeldende lover og forskrifter. Arrangør fikk
etter befaringen anledning til å innsende dokumentasjon for organisatoriske tiltak under
arrangementet samt ROS - analyse. Dette for at brannvesenet lettere kan vurdere om
sikkerhetsnivået er på et akseptabelt nivå ved gjennomføring av dette arrangementet.

Lunner - Gran brann og redni ng viser til melding om arrangement 20. november 2015 mottatt
06.11.2015, samt mottatt suppleringer etter befaring mottatt 10.11.2015. Brannvesenet anser at
brannsikkerheten ved dette arrangementet er ivaretatt på en akseptabel måtte dersom arrangør
ivaret ar følgende:
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 Kontaktopplysninger til stedlig arrangør og vaktansvarlig innsendes brannvesenet i god tid 

før arrangementet. Kontaktpersonene må til en hver tid være tilgengelig på oppgitte 

telefonnumre.  

 Klare skriftlige rutiner utarbeides for nøkkelpersoner for sikkerheten under arrangementet, 

samt tilstrekkelig brannopplæring gjennomføres og dokumenteres. 

 Det må foreligge og innsendes skriftlig uttalelse/vurdering fra kvalifisert brannrådgiver før 

arrangementet starter. Arrangør må imøtekomme brannrådgivers anbefalinger før 

arrangementet gjennomføres. Det opplyses i melding at rådgiver har sett på lokalene, dette 

må dokumenteres i en enkel bekreftelse av brannrådgiveren.  

 Til strekkelig mengde slokkeutstyr må vurderes og plasseres i henhold til arrangementet. 

 Merking av rømningsveger må gjennomføres før arrangementet. 

 Rømningsvegen/dør fra kjellerlokalet som også skal benyttes som hovedinngangen må 

utvides til samme bredde som forutsatt for rømningsvegen.  

 Naboer og beboere må varsles i god tid før arrangementet. 

 Fremtidig planlagt bruk krever bruksendring i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) og må 

omsøkes. Det kan ikke ved senere anledning forventes å få tillatelse til annen bruk av 

lokalene enn hva disse er godkjente for etter pbl i fremtiden av brannvesenet. 

 Arrangør må sørge for at utrykningskjøretøyer har tilstrekkelig adkomstmuligheter i til 

bygningen. 

 Arrangør må tilrettelegge for en ny befaring før arrangementet hvor nødvendig 

dokumentasjon er forelagt brannvesenet i forkant. 

 
Vi minner om arrangørens ansvar og ansvarsfordeling ved organisering av sikkerhetsfunksjoner opp 
imot DSB sin temaveileder for sikkerhet ved store arrangementer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Brann og Redning 
 
 
Harald Mathisen     Per Ansgar Østby 
branninspektør      leder beredskap 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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