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VARSEL  OM  OVERTREDELSESGEBYR  — BRUKSENDIRNG  F RA  F ORRETNING/
KONTOR TIL  FORSAMLINGSLOKALE

Vi viser til Deres brev av  20.07.2018.

Gran Senter AS, som eier bygningene i Storgata  28, gnr.  262, bnr.  207, er noe overrasket over
det varsel om overtredelsesgebyr som er mottatt.

Til de faktiske forhold kan opplyses at da Rebel Music v/Morten Wien og Øystein Lysenstøen
tok kontakt med oss i  2015, ble det opplyst at de hadde en dialog med Gran kommune om
dispensasjon til å benytte lokalene i kj elleren til forsamlingslokale. Høsten  2015  ble det
utarbeidet en brannteknisk ti1standsrapport/risikovurdering av Roar Jørgensen AS. De tiltak
vi som byggherre skulle utføre, er gjennomført. Blant annet er det installert et helt nytt
brannvarslingsanlegg i hele bygningen. Slik vi forsto det, ville kommunen med godkj ennelse
fra Brannvesenet, kunne akseptere at lokalene kunne benyttes til forsamlingslokale.

I den sammenheng opplyste Rebel Music at de hadde dialogen med kommunen og at vi som
gårdeier ikke skulle foreta oss noe i den sammenheng. Vi er også litt overrasket over at Gran
kommune først nå varsler oss som byggherre at lokalene ikke var godkjent, for så vidt som det
har vært flere artikler i lokalavisen Hadeland om de arrangementer som har vært i disse
lokalene. Således må Gran kommune ha kj ent til bruken av lokalene, og dersom det ikke var
gitt dispensasjon burde Gran kommune kontaktet oss som gårdeier og bedt oss stoppe
utleieforholdet.

Vi finner det derfor noe urimelig at vi skal bli ilagt dette overtredelsesgebyret.
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