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262/207 - Vedtak om overtredelsesgebyr - Ulovlig bruksendring 
 
 
Vi viser til vårt brev av 20.7.2018, vår ref.15/02465-33, med varsel om overtredelsesgebyr for 
ulovlig bruksendring av kjelleretasje fra forretning/kontor til forsamlingslokale i Storgata 28, 2750 
Gran.  
 
I varselet ble det opplyst at kommunen vurderer å ilegge overtredelsesgebyr. Dere ble gitt 
anledning til å inngi uttalelse innen 3 uker, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 32-8 tredje ledd.  
 
Gran kommune har mottatt brev fra dere datert 9.8.2018 hvor dere viser til at leietakerne, Rebel 
Music, skulle ordne med de nødvendig tillatelser for bruken av kommunen. Det vises videre til at 
kommunen burde ha kjent til bruken av lokalene, og bedt dere som gårdeier om å stanse 
utleieforholdet.  
 
Etter en konkret helhetsvurdering har kommunen besluttet å ilegge et overtredelsesgebyr på       
kr 50 000,-.  
 
Grunnlaget for overtredelsesgebyret og bakgrunnen for gebyrets størrelse gjengis nedenfor. 
 
Vedtaket og gebyret rettes til dere som eier av eiendommen.  
 
 
Bakgrunn for saken  
Saken har pågått siden 2015, hvor det den 11.11.2015 ble gitt tillatelse for midlertidig bruksendring 
i lokalene i underetasjen på Gran senter (meieriet) for ett arrangement etter brann- og 
eksplosjonsvernloven. Det var brannvesenet1 som ga denne tillatelsen samtidig som de la til grunn 
at det ved en senere anledning ikke kunne forventes å få tillatelse til annen bruk av lokalene enn 
hva disse var godkjente for etter pbl. (godkjent som forretning/kontor).    
 
Gran kommune mottok søknad om bruksendring av lokalene av Lysenstøen Byggdok.service den 
10.3.2016. Dere er oppført som tiltakshaver i byggesaken. Etter pbl § 23-1 er det tiltakshaver som 

                                                           
1
 Lunner-Gran brann og redning 
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har primæransvaret overfor kommunen for at tiltak blir utført i samsvar med de krav som følger av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.  
Søknaden var svært mangelfull i forhold til at fagområdene i byggesaken ikke var belagt med ansvar, 
manglende tegninger, og brannteknisk rapport samt strategi.   
 
I juni 2016 ble det innvilget midlertidig dispensasjon fra minstekravet i byggteknisk forskrift 
vedrørende universell utforming for forsamlingslokale i Gran senter. Dispensasjonen ble gitt med 
vilkår om at krav til universell utforming måtte være oppfylt innen 1.6.2017. Dokumentasjon for at 
dette var oppfylt kom inn til kommunen den 11.1.2018. 
Fortsatt hadde ikke kommunen mottatt den manglende dokumentasjonen som var listet opp i 
brevet i 2016 slik at det kunne gis tillatelse til bruksendring. Deler av etterspurt dokumentasjon ble 
sendt inn sammen med søknad om ferdigattest i februar 2018 av ansvarlig søker.   
Endelig bruksendring for kjellerlokalene ble vedtatt den 7.9.2018 og ferdigattest gitt den 13.9.2018.  
 
Kjellerlokalet har vært i bruk som forsamlingslokale siden 2016 (da medregnes ikke bruken i 2015 
hvor brannvesenet ga midlertidig tillatelse for ett arrangement) og frem til 2018. Dere som eiere av 
bygget har lagt til rette for ulovlig bruk av lokalene.  
 
Overtredelsesgebyr  
 
Vurdering av grunnlaget for overtredelsesgebyr  
 
Det følger av plan- og bygningsloven 32-8(1) bokstav d at  
 
«Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt (...) bruker eller lar bruke tiltak uten at det 
foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov».  
 
Bestemmelsen er gjentatt og utdypet i SAK10 § 16-1 bokstav b nr. 1 hvor det fastsettes at  
 

 

Den som bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse til varig eller tidsbestemt 
bruksendring, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven, eller er i strid med 
vilkårene i slike tillatelser, ilegges gebyr: 

 
Grunnlaget for gebyret er bruk av kjellerlokale til noe annet enn hva den er gitt tillatelse til etter 
plan- og bygningsloven. Objektivt sett er det derfor anledning til å ilegge gebyr. 
 
Ordlyden i pbl. 32-8(1) bokstav d, jf. SAK § 16-1 bokstav b, oppstiller to vilkår som begge må være 
oppfylt for at kommunen skal kunne ilegge overtredelsesgebyr: 
 

1. Det første vilkåret er at det må være utført en lovstridig handling.  
 
Ved at tiltaket er tatt i bruk uten at det på forhånd er gitt tillatelse etter plan- og 
bygningsloven, danner grunnlaget for kommunens vurdering av at vilkåret er oppfylt.  

 
2. Det andre vilkåret i bestemmelsen er at skyldkravet må være oppfylt, altså at den lovstridige 

handlingen er utført «forsettlig eller uaktsomt». I dette ligger at den som har brukt eller latt 
noen bruke lokalet ulovlig må ha ansett det som sikkert, eller mest sannsynlig, burde ha 
visst, at det ikke forelå ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse og at bruken derfor var 
ulovlig. I veileder til byggesaksforskriften angis det at bestemmelsen om ulovlig bruk i første 
rekke retter seg mot eiere som selv bruker bygget, eller som leier det ut.  
 
Gran kommune anser at dere som eier og tiltakshaver oppfyller kravet til uaktsomhet, og at 
det i tiden fra 20.11.2015 har vært utvist en bevisst uaktsomhet for den ulovlige bruken. 
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Datoen er sammenfallende med den første konserten som ble avholdt i kjelleren. Her hadde 
leietakerne fremskaffet en midlertidig tillatelse fra brannvesenet til å avholde dette ene 
arrangementet. Det er klart at man da også visste at bruken var i strid med tillatt bruk av 
lokalene.  
 
Gran kommune ser veldig alvorlig på ulovlig bruk av bygg hvor den ulovlige bruken kan 
medføre fare for liv og helse for de som oppholder seg der. Endring av en kjelleretasje til et 
forsamlingslokale medfører en stor potensiell fare mtp. rømning ved brann. Dette har også 
brannvesenet påpekt. Det kom ikke på plass dokumentasjon i forhold til dette før 7.2.2018 
«Brannkonsept og brannstrategi».   
Kommunen vurderer derfor, som nevnt over, at det foreligger grunnlag for å si at 
overtredelsen minimum er et resultat at av bevisst uaktsomhet.  

 
Kommunen legger på bakgrunn av ovennevnte til grunn at forholdet er omfattet av med pbl § 32-8 
første ledd d, jf. saksbehandlingsforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav b. Det foreligger 
dermed grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr.  
 
Vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse  
 
Gebyrets størrelse er utmålt i forhold til SAK10 § 16-1 første ledd bokstav b nr 2 som lyder:  
 
«§ 16-1 Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse  
Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme 
overtredelser som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr inntil 
halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i 
bokstav a til h.  
b) Den som bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse til bruksendring, 
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven, eller er i strid med vilkårene 
i slike tillatelser, ilegges gebyr:  
2. inntil 50 000 der tiltaket ikke i det vesentlige er i overensstemmelse med øvrige krav gitt i eller 
med hjemmel i plan- og bygningsloven, eller bruken kan føre til personskade, alvorlig materiell skade 
eller skade for miljøet. 
 
Det skal til orientering ikke lønne seg å handle i strid med loven, og gebyret skal virke avskrekkende 
slik at man ikke gjentar forholdet.  
 
Kommunen har i vurderingen av gebyrets størrelse lagt vekt på hvilken fare dere som profesjonelt 
foretak, som baserer sitt næringsgrunnlag på utleie av eiendom2 , har satt personer som i god tro 
har oppholdt seg i kjellerlokalene på konserter, uten at det blant annet foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om eller sikring mot brann. Kommunens brannvesen har ved flere anledninger påpekt 
forholdene og ga bl.a. avslag på søknad om midlertidig bruk i vedtak den 7.4.2016.  
 
Bruken, som har vært uten tillatelse, kunne på bakgrunn av ovennevnte etter kommunens vurdering 
føre til personskade, og kravet i SAK § 16-1 første ledd b nr. 2 anses derfor oppfylt.  
 
Kommunen er kommet til at å sette gebyret til 50 000,-. Vi anser at gebyret minimum må stå i 
forhold til at dere er en profesjonell part som livnærer deres virksomhet på utleie av bygninger. Det 
må da forventes at dere har kunnskap om tillatt bruk for de lokalene dere leier ut videre. Dere har 
hatt kjennskap til hva slags bruk lokalene har hatt i tiden fra 2015, dere har opptrådt som 
tiltakshaver i byggesaken vedrørende bruksendringen, og dere har følgelig mottatt kopi av alle brev 
som er gått ut fra både kommunen og brannvesenet i saken. Dere har etter kommunens vurdering 
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 Det vises til Brønnøysundregisteret 



Saksnr:15/02465-44  4 
_________________________________________________________________________________________ 

 

opptrådt som en passiv part, uten å utvise interesse for å få løst saken raskt/ evt. å få bragt de 
ulovlige forholdene i orden. Det er i tillegg all grunn til å tro at dere i disse årene har hatt en 
økonomisk gevinst ved å leie ut lokalene til Rebel Music til tross for at dere visste at bruken ikke var 
tillatt.  
 
Argument om at kommunen burde ha stanset virksomheten på et langt tidligere tidspunkt anses 
ikke relevant. Kommunen, og da menes både byggesaksavdeling og brannvesen, har hatt mye 
arbeid med saken i årene 2016-2018. Det er ikke grunnlag for å reise tvil om hvilken holdning 
kommunen har hatt til saken.  

 
Vedtak 

På denne bakgrunn fattes slikt vedtak: 
Gran Senter ilegges overtredelsesgebyr etter pbl. § 32-8 første ledd d, jf. SAK10 § 16-1 (1) b nr. 2 

for ulovlig bruk av kjellerlokale nødvendig tillatelse til bruksendring av denne fra 
forretning/kontor til forsamlingslokale forelå. 

 
Gebyret størrelse er på kr 50 000,-. 

 
Oppfyllelsesfristen er 4 – fire – uker fra vedtaksdato.  
Faktura vil bli ettersendt. 
 
 
Klage  
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottakelse av dette brev.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Plan, bygg, oppmåling 
 
 
 
Anne Borgedahl      Jan-Fredrik Høgsaas 
Enhetsleder       saksbehandler byggesak 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
 

Mottaker Adresse Post 

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

3511 Hønefoss 

 
 
Kopi til:  

Ingeniør Sverre Hagen Postboks 26 2714 JAREN 

Honeywell Life Safety 
AS 

Postboks 3514 3007 DRAMMEN 

Øistad Elektro AS Hovsgutua4 2750 GRAN 

Roar Jørgensen AS Hvervenmovn 45 3511 HØNEFOSS 
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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 
WienGammevegen 
114 

2750 GRAN 

Lysenstøen Byggdok. 
service 

Jarenstranda 260 2750 GRAN 

Rune Kjensberg AS Tømtevegen 21 2770 JAREN 

 
 


