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262/13 - Svar vedrørende melding om arrangement i Musikk - kjeller`n - Gran Senter AS

Generelt
Det bes om at melding om arrangement gjøres via elektronisk skjema på brannvesenets
hjemmeside, http://gran.kommune.no/brann .

Skjemaet sendes elektronisk, eller skrives ut og sendes til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770
Jaren, i god tid før arrangementet finner sted. Dette for å sikre en god behandling, samt muligheten
for å innhente ytterligere informasjon dersom det er behov for dette.

Lunner - Gran brann og redning mottok den 30. mars 2016 epost vedrørende to planlagte
arrangementer i lokalene til Musikk - kjeller’n i Storgata 26 og 28 i Gran sentrum.
Disse arrangementene er planlagt gjennomført:

23. april 2016, med forventet personantall mellom 70 og 150 stk.
28. mai 2016, med forventet personanta ll opptil 150 stk.

Vedrørende melding om ny arrangement er
Brannvesenet har tidligere samtykket til arrangement i disse lokalene på bakgrunn av, melding i
henhold til § 7 i brann - og eksplosjonsvernloven, mottatt etterspurt dokumentasjon, befaring og en
he lhetsvurdering i henhold til brann - og eksplosjonsvernlovgivningen med tilhørende forskrifter.

Det henvises til dokument av 11.11.2015 sendt fra brannvesenet til både eier og bruker av lokalet
det nå meldes om nye arrangement (se vedlegg). Det ble i for bindelse med behandling av første
mottatte melding om arrangement gitt vilkår som måtte ivaretas. Et av de gitte vilkårene med
betydning for kommende arrangement lyder følgende:

«Fremtidig planlagt bruk krever bruksendring i henhold til plan - og bygningsl oven (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.»

I henhold til forskrift om brannforebygging § 11 skal den som har rett til å bruke et byggverk sørge
for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.
De viktigste kravene til brannsikkerhet er gitt i eller i medhold av, brann - og eksplosjonsvernloven,
plan - og bygningsloven, arbei dsmiljøloven. Brannvesenets myndighet er kun i henhold til brann - og
eksplosjonsvernlovgivningen.

http://gran.kommune.no/brann
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I de fleste tilfeller vil kravene til brannsikkerhet som gjelder for bruk av byggverket fremgå av 
søknaden og tillatelsen til byggverket etter plan- og bygningsloven. I noen tilfeller kan krav til 
brannsikkerhet også fremgå av tillatelser knyttet til næringen som utøves i byggverket. 
Bruksendringen som er utført ved kjellerlokalene i forretningsbygget kan ikke lenger betraktes som 
midlertidige jf. plan- og bygningsloven, og er derfor i strid med krav i plan- og bygningslovgivningen. 
Brannvesenet er kjent med at det er en pågående sak hos bygningsmyndigheten i kommunen som 
ikke er avklart/avsluttet.   
 
Konklusjon 
På bakgrunn av at bruken av lokalene nå vil bli i strid med gjeldende brukstillatelse og krav i plan- og 
bygningslovgivningen, kan ikke brannvesenet på nåværende tidspunkt gi samtykke i at 
arrangementene som er meldt inn gjennomføres som planlagt. Uten at bruksendringstillatelse er 
gitt av bygningsmyndigheten i Gran kommune.  
 
Klage 
Eventuell klag må være skriftlig og sendes til Lunner - Gran brann og redning innen tre uker fra 
mottakelsen av dette brev, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41, andre ledd og lov av 10. februar 
1967 om behandlingsmåte i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28, andre ledd. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Brann og Redning 
 
 
Harald Mathisen      Per Ansgar Østby 
branninspektør       fungerende brannsjef 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mottaker    
Rebels Music v/ Morten Wien Gammevegen 114 2750 GRAN            
 
 
Kopi til:  
Gran Senter AS Kartverksveien 11,c/o Økonomihuset 

Ringerike AS 
3511 Hønefoss            

Gran kommune - 
Byggesaksavdelingen 

Rådhusvegen 39 2770 JAREN            

 
 



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.
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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. 
 
Mottaker    
Gran Senter AS Kartverksveien 11,c/o 

Økonomihuset Ringerike AS 
3511 Hønefoss            

Rebels Music v/Øistein Lysenstøen 
Jarenstranda 260 

2750 GRAN            

Rebels Music v/ Morten Wien Gammevegen 114 2750 GRAN            
 
Kopi til:  
Lensmannen i Gran og Lunner Postboks 133 2711 GRAN            
Helge  Strand Nordre Ålsveg 350 2750 GRAN            
Bjørn Hartz                                  
Gran kommune - 
Byggesaksavdelingen 

Rådhusvegen 39 2770 JAREN            

 


