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262/207 - Varsel om overtredelsesgebyr - Bruksendring fra forretning/kontor til forsamlingslokale
Iht. pbl § 32 - 2, forhåndsvarsel

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

F aktiske forhold
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 be dt 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 og det ble også klart at lokalene var
bygd om uten tillatelse, iht. Plan - og bygningsloven med fo rskrifter.

I april 2016 mottok kommunen blant annet søknad om dispensasjon vedrørende Universell
utforming av lokalet. Dispensasjonssøknaden ble behandlet i Planutvalget (og andre utvalgt) i
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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. 
  
Da saken ikke ble supplert i tråd med kommunens tilbakemeldinger varslet kommunen om mulig 
fratakelse av ansvarsrett vedrørende søker-funksjonen i saken.  En «ny» komplett søknad ble 
mottatt den 08.05.18, og vedtak om tillatelse til bruksendring ble gitt den 20.7.2018. 
 
Gran kommune ser veldig alvorlig på forhold hvor tiltak blir utført og deretter tatt i bruk uten at det 
er gitt de nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven til dette. Den største bekymring for 
kommunen i slike tilfeller, er manglende sikkerhet ved bruken.  
 
Varsel om overtredelsesgebyr, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-8:  
Dette er et varsel i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 32-2.  
 
Kommunen er pålagt å forfølge overtredelser gitt i eller i medhold av loven, og kan følge opp 
ulovlige forhold med f.eks. pålegg om stans, opphør av bruk og vedtak om tvangsmulkt. Et eventuelt 
pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil også kunne følges opp med forelegg etter pbl. 
§ 32-6, som kan få samme virkning som rettskraftig dom.  
 
Dere er herved varslet om at kommunen vurderer å ilegge overtredelsesgebyr til hver av dere 
etter pbl. § 32-8, bokstav b og SAK10 § 16-1, bokstav a og b, for overtredelsen.  
 
Hjemmel for overtredelsesgebyr er pbl. § 32-8, bokstav b:  
 

Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: 
b) utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter 
denne lov 

 
Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.  
 
Frist for uttalelse 
Det gis anledning til å uttale seg innen en frist på fire uker. Uttalelsen bør sendes skriftlig. Det er 
også mulig å avstå fra å uttale dere i saken, SAK10 § 16-4. 
 
 
Med hilsen  
Plan, bygg og oppmåling 
 
 
Anne Borgedahl    Karoline Unnli Mathisen  
Enhetsleder Plan, bygg og oppmåling  Saksbehandler byggesak  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
 
Mottaker 
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 
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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 
Rebels Music, v/ Morten Wien 
Gammevegen 114, 2750 GRAN 
Lysenstøen Byggdok. service, Jarenstranda 260, 2750 GRAN 
Rune Kjensberg AS, Tømtevegen 21, 2770 JAREN  


