
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato
15/02465 - 30
kaun

262/13, --- , L42 20.07.2018

262/207 - Tillatelse - Bruksendring av kjelleretasje fra forretning/kontor til forsamlingslokale -
Gran senter - Musikk - kjelleren

Gnr. Bnr.: Gnr. 262 Bnr. 207
Byggested: Storgata 28, 2750 Gran

Tiltakstype: Bruksendring av kjelleretasje fra forretning/kontor til forsamlingslokale
Tiltakshaver: Gran senter AS
Hjemmelshaver: Gran senter AS

Ansvarlig søker: Rune Kjensberg AS
Ansvarlige foretak: Honeywell Life Safety AS

Øistad Elektro AS
Roar Jørgensen AS

Sørbråten Blikk og Ventilasjon AS
Rørleggerfirma Gundersen & Brokerud AS
TKS Heis Kverneland AS

Lysenstøen Byggdok. service
Ingeniør Sverre Hagen

Vedtak
Med hjemmel i plan - og bygningsloven (pbl) § 20 - 3 gir Gran kommune tillatelse til « Bruksendring av
kjelleretasje fra forretning/kontor til forsamlingslokale» på gnr. 262 bnr. 207, Storgata 28, 2750
Gran , på følgende vilkår:

1. Tillatelse og dokumentasjon som er grunnlag for tillatelse, skal alltid være tilgje ngelig på
byggeplassen.

2. Vilkår i dispensasjonsbehandlingen, med vedtak av 13.07.18 , må følges.

3. Foretakene som har erklært ansvarsrett skal benytte kvalifiserte utøvere for de oppgavene
de eventuelt ikke utfører selv. Foretakene som har erklært ansvarsret t, har selv ansvaret for
å påse at disse aktørene kan dokumentere at de er kvalifiserte.

4. Tiltaket må utføres iht. mottatte tegninger og beskrivelse.
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5. Tiltaket skal utføres iht. gjeldende krav i pbl med forskrifter.  

 
6. Alt avfall skal leveres til lovlig avfallsanlegg. Spesialavfall skal leveres lovlig 

spesialavfallsmottak. 
 

7. Det må planlegges og bygges ut fra hensynet til universell utforming. Tiltaket skal kunne 
brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing, jf. krav i 
pbl med forskrifter samt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 

 
8. Det må ved valg av materialer og farger på overflater legges vekt på tilpasning til 

eksisterende bygg, jfr. pbl § 29-2. 
 

9. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse), jf. pbl § 
21-10. Tiltaket kan ikke tas i bruk til annet formål enn denne tillatelsen forutsetter. Tiltaket 
skal avsluttes med ferdigattest, jf. pbl § 21-10.  

 
Tiltaket er plassert i tiltaksklasse 2.  
 
Gebyr 
Byggesaksgebyret på kr. 16.550,- må betales til kommunen. Gebyret er beregnet etter satsene som 
gjelder fra 2018, siden komplett søknad ble mottatt dette året. Faktura sendes tiltakshaver separat. 
Det vises til kommunens gebyrregulativ for plan- og byggesaker m.m., vedtatt med hjemmel i pbl § 
33-1. 
 
Saksopplysninger  
Søknaden er datert 07.05.18 og mottatt her 08.05.18. Søknaden gjelder «Bruksendring av 
kjelleretasje fra forretning/kontor til forsamlingslokale». I samme søknad ble det også søkt om 
dispensasjon fra plankrav i Kommunedelplan for Gran sentrum. Dette er behandlet i eget vedtak. 
 
Sakshistorikk 
I november 2015 ble bygningsmyndighetene gjort oppmerksom på at de aktuelle lokalene var tatt i 
bruk som forsamlingslokale. Gran kommune sendte da et brev til hjemmelshaver av eiendommen, 
Gran senter AS, og orienterte om at bruken av lokalene var i strid med godkjent bruk. Det ble i 
samme brev bedt om at det ble omsøkt med søknad om bruksendring av lokalene. 
 
Først i mars 2016 mottok kommune en søknad om bruksendring av lokalene. Og det ble raskt 
avklart av kommunen at denne søknaden var svært mangelfull, og ikke kunne tas til behandling slik 
den forelå. Det var blant annet behov for søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan for Gran 
sentrum.  
 
I mellomtiden ble lokalet brukt uten nødvendig godkjenning iht. Plan- og bygningsloven med 
forskrifter.  
 
I april 2016 mottok kommunen blant annet søknad om dispensasjon vedrørende Universell 
utforming av lokalet. Dispensasjonssøknaden ble behandlet i Planutvalget (og andre utvalgt) i 
mai/juni 2016, der det ble vedtatt en midlertidig dispensasjon med vilkår for manglende universell 
utforming.  
 
I november 2017 mottok kommune bekreftelse på at vilkåret i dispensasjonen var oppfylt. Men 
lokalet manglet fortsatt nødvendig godkjenning for ombygging og bruk, og kommunen etterspurte 
manglende dokumentasjon i saken, som også var etterspurt tidligere i saksforløpet. 



Saksnr:15/02465-30  3 
_________________________________________________________________________________________ 

 

  
Da saken ikke ble supplert i tråd med kommunens tilbakemeldinger varslet kommune mulig 
fratakelse av ansvarsrett vedrørende søker-funksjonen i saken.  Etter det kom Rune Kjensberg AS 
inn som ansvarlig søker i saken, og en «ny» komplett søknad ble mottatt den 08.05.18. 
 
Omsøkt tiltak - mai 2018 
Tiltakshaver ønsker å bruksendre deler av eksisterende kjelleretasje i bygget. Tiltaket innebærer 
bare innvendige byggearbeider. I etasjen var det tidligere butikklokaler, og nå er det etablert 
forsamlingslokale med scene og bar-område. 
 
Planstatus 
Eiendommen omfattes av kommunedelplanen for Gran sentrum, revidert 2013. Det ble innvilget 
dispensasjon fra § 2.1.1 vedrørende plankrav den 20.07.18, med vilkår. 
 
Brannteknisk notat 
Tiltaket innebærer krav om utarbeidelse av brannkonsept. Roar Jørgensen AS har utarbeidet 
konseptet og Ingeniør Sverre Hagen har erklært kontroll av brannsikkerhet.   
 
 
Søknaden inneholder erklæring av ansvarsrett for følgende foretak/funksjoner/fagområder: 
Rune Kjensberg AS - org.nr. 920 417 825 - erklærer ansvarsrett for følgende funksjoner/fagområder 
iht. erklæring om ansvarsrett, datert 07.05.18 og mottatt 08.05.18, sentral godkjenning foreligger 
ikke: 
- søkerfunksjon for hele tiltaket, tiltaksklasse 2 
 
Honeywell Life Safety AS - org.nr. 981 336 305 - erklærer ansvarsrett for følgende 
funksjoner/fagområder iht. erklæring om ansvarsrett, datert 10.04.18 og mottatt 08.05.18, sentral 
godkjenning foreligger: 
- prosjektering av brannalarmanlegg og nødlysanlegg, tiltaksklasse 1 
 
Øistad Elektro AS - org.nr. 988 277 231 - erklærer ansvarsrett for følgende funksjoner/fagområder 
iht. erklæring om ansvarsrett, datert 10.04.18 og mottatt 08.05.18, sentral godkjenning foreligger: 
- utførelse av brannalarmanlegg og nødlysanlegg, tiltaksklasse 2 
 
Roar Jørgensen AS - org.nr. 979 656 874 - erklærer ansvarsrett for følgende funksjoner/fagområder 
iht. erklæring om ansvarsrett, datert 09.03.16 og mottatt 08.05.18, sentral godkjenning foreligger: 
- prosjektering av brannkonsept for bruksendring til forsamlingslokale i kjeller, tiltaksklasse 2 
 
Sørbråten Blikk og Ventilasjon AS - org.nr. 990 597 618 - erklærer ansvarsrett for følgende 
funksjoner/fagområder iht. erklæring om ansvarsrett, datert 19.03.18 og mottatt 08.05.18, sentral 
godkjenning foreligger: 
- prosjektering av ventilasjon, tiltaksklasse 1 
- utførelse av ventilasjon, tiltaksklasse 1 
 
Rørleggerfirma Gundersen & Brokerud AS - org.nr. 817 887 082 - erklærer ansvarsrett for følgende 
funksjoner/fagområder iht. erklæring om ansvarsrett, datert 04.04.18 og mottatt 08.05.18, sentral 
godkjenning foreligger: 
- prosjektering av slukkeinstallasjoner - brannskap, tiltaksklasse 1 
- prosjektering av sanitærinstallasjoner - VVS arbeider, tiltaksklasse 1 
- utførelse av slukkeinstallasjoner - brannskap, tiltaksklasse 1 
- utførelse av sanitærinstallasjoner - VVS arbeider, tiltaksklasse 1 
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TKS Heis Kverneland AS - org.nr. 978 681 239 - erklærer ansvarsrett for følgende 
funksjoner/fagområder iht. erklæring om ansvarsrett, datert 02.06.17 og mottatt 08.05.18, sentral 
godkjenning foreligger: 
- prosjektering av løfteinnretninger, tiltaksklasse 1 
- utførelse av installasjon av løfteinnretninger, tiltaksklasse 1 
 
Lysenstøen Byggdok. service - org.nr. 916 629 532 - erklærer ansvarsrett for følgende 
funksjoner/fagområder iht. erklæring om ansvarsrett, datert 10.03.16 og mottatt 08.05.18, sentral 
godkjenning foreligger ikke.  Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, 
og erklærer at arbeidet utføres i samsvar med SAK10 kap. 10, 11 og 12: 
- utførelse av branntetting/sikring av konstr., tiltaksklasse 1 
 
Gran kommune varslet om «fratakelse av ansvarsrett i byggesak» for foretaket Lysenstøen 
Byggdok. service den 15.02.18, der det dreide seg om foretaket rolle som ansvarlig søker i saken.  
 
Ingeniør Sverre Hagen - org.nr. 985 901 090 - erklærer ansvarsrett for følgende 
funksjoner/fagområder iht. erklæring om ansvarsrett, datert 07.05.18 og mottatt 08.05.18, sentral 
godkjenning foreligger ikke: 
- kontroll av brannsikkerhet, tiltaksklasse 2 
 
Ansvaret for at tiltaket oppfyller bestemmelsene i plan- og bygningslovgivningen ligger hos 
foretak(ene) som har erklært ansvarsrett. 
 
Fakta 
Den aktuelle bygningen som lokalet ligger i Matrikkelen, som er landets offisielle register over fast 
eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Kjelleretasjen oppdateres med følgende 
bruksareal (BRA) for bygget i Matrikkelen: 
 

Etasje BRA i Matrikkelen 

Kjeller K01: 372 m2 

1. etasje H01: 1242 m2 

2. etasje H02: 798 m2 

3. etasje H03: 160 m2 

  
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling iht. pbl § 21-3. Gran kommune har ikke mottatt 
merknader. 
 
Godkjenningen gis på grunnlag av følgende mottatte dokumentasjon: 

Dokument Beskrivelse, tegn.nr., målestokk Dato/rev. dato Mottatt dato 

Plantegninger: -Eksisterende, målestokk 1:100 

-ny bruk, kjelleretasjen - målestokk ikke 

oppgitt  

-ny, 1. etasj - målestokk ikke oppgitt 

02.02.18 

Udatert 

 

Udatert 

08.05.18 

08.05.18 

 

08.05.18 

Snitt:    

Gjennomføringsplan:  Versjonsnr: 1 07.05.18 08.05.18 

Annen 

dokumentasjon: 

-Brannstrategi, utgave 1 av Roar Jørgensen 

AS, med tegninger 

31.01.18 08.05.18 
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Andre opplysninger 
Tiltak som tas ulovlig i bruk og/eller har manglende avslutning, kan medføre gebyr iht. kommunens 
gebyrregulativ for byggesaker. Unnlatelse av ivaretagelse av, vilkår gitt i tillatelse, krav gitt i eller i 
medhold pbl med forskrifter vil kunne medføre ulovlighetsoppfølging jf. pbl kapittel 32. 
 
Bortfall av tillatelse 
Tillatelsen faller bort dersom arbeidene ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, eller 
om arbeidene innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl § 21-9. 
 
Klage 
Vedtaket kan påklages.  En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker 
fra mottak av dette vedtaket.  
 
 
Med hilsen 
Plan, bygg og oppmåling 
 
 
Anne Borgedahl Karoline Unnli Mathisen 
Enhetsleder plan, byggesak, oppmåling Saksbehandler byggesak 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
 

Mottaker Adresse Post 

Rune Kjensberg AS Tømtevegen 21 2770 JAREN 

 
 
Kopi til:  

Ingeniør Sverre Hagen Postboks 26 2714 JAREN 

Gran Senter AS Kartverksveien 11,c/o 
Økonomihuset 
Ringerike AS 

3511 Hønefoss 

Honeywell Life Safety 
AS 

Postboks 3514 3007 DRAMMEN 

Øistad Elektro AS Hovsgutua4 2750 GRAN 

Roar Jørgensen AS Hvervenmovn 45 3511 HØNEFOSS 

Sørbråten Blikk og 
Ventilasjon AS 

Amunderudvn 97 2770 JAREN 

Rørleggerfirma 
Gundersen & 
Brokerud AS 

Steinbrøttet 9 2743 HARESTUA 

TKS Heis Kverneland 
AS 

Torlandsvn. 3 4365 NÆRBØ 

Gran kommune - 
Brann og redning 

Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Lysenstøen Byggdok. 
service 

Jarenstranda 260 2750 GRAN 

Rebels Music v/ Morten 
WienGammevegen 
114 

2750 GRAN 
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