
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato
15/02465 - 49
kaun

262/13, --- , L42 07.09.2018

262/207 - Endringstillatelse - Ventilasjonsarbeider - Med bruk av unntaksbestemmelsen i pbl

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

Tiltakstype: Endring av gitt tillatelse - Ventilasjonsarbeider
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

Rørleggerfirma Gundersen & Brokerud AS
TKS Heis Kverneland AS
Lysenstøen Byggdok. service

Ingeniør Sverre Hagen

Vedtak:
Med hjemmel i plan - og bygningsloven (pbl) kapittel 20 gir Gran kommune endringstillatelse,
endring av ansvarsrett for ventilasjonsarbeider, på eiendom gnr. 262 bnr. 207, Storgata 28, 2750
Gran , på følgende vilkår:

1. Vilkår i vedtak om dispensasjon datert 20.07.18 og vedtak om byggetillatelse av 20.07.18
må følges.

Med hjemmel i Plan - og bygningslovens § 31 - 2, 4. ledd gi r Gran kommune tillatelse til
unntak fra byggteknisk forskrift (TEK 10 ) § 13 - 3, ven tilasjon. Vilkår for anvendelse av
unntaksbestemmelsen er til stede.

Byggesaksgebyret på kr. 3.450, - må betales til kommunen. Faktura sendes tiltakshaver separat. Det
vises til kommunens gebyrregulativ for plan - og byggesaker m.m., vedtatt med hjemmel i pbl § 33 - 1.
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Saksopplysninger:  
Det ble gitt tillatelse til «Bruksendring av kjelleretasje fra forretning/kontor til forsamlingslokale» på 
eiendommen den 20.07.18.  
 
Søknad om endring av gitt tillatelse angående endring av ansvarsrett for ventilasjonsarbeider, og 
søknad om bruk av unntaksbestemmelsen ble mottatt den 27.08.18. 
 
Dette vedtaket gjelder endring av ansvarsrett i forbindelse med ventilasjonsarbeider og søknad om 
bruk av unntaksbestemmelsen for krav i TEK10 vedrørende «ventilasjon i publikum og arbeidsbygg»,  
§ 13-3. 
 
 
Endring av ansvarsrett 
Foretaket Sørbråten Blikk og Ventilasjon AS har trukket sin ansvarsrett i saken. Og følgende 
ansvarsrett og ansvarsområde utgår: 
 
Sørbråten Blikk og Ventilasjon AS - org.nr. 990 597 618  
- prosjektering av ventilasjon, tiltaksklasse 1 
- utførelse av ventilasjon, tiltaksklasse 1 
 
Siden det er søkt om unntak for ytterligere ventilasjonsanlegg blir ikke ansvarsretten overtatt av 
noen andre foretak. 
 
 
Følgende øvrige foretak har erklærte ansvarsrett i forbindelse med bruksendringen: 
Rune Kjensberg AS - org.nr. 920 417 825  
- søkerfunksjon for hele tiltaket, tiltaksklasse 2 
 
Honeywell Life Safety AS - org.nr. 981 336 305  
- prosjektering av brannalarmanlegg og nødlysanlegg, tiltaksklasse 1 
 
Øistad Elektro AS - org.nr. 988 277 231  
- utførelse av brannalarmanlegg og nødlysanlegg, tiltaksklasse 2 
 
Roar Jørgensen AS - org.nr. 979 656 874  
- prosjektering av brannkonsept for bruksendring til forsamlingslokale i kjeller, tiltaksklasse 2 
 
Rørleggerfirma Gundersen & Brokerud AS - org.nr. 817 887 082  
- 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 
 
TKS Heis Kverneland AS - org.nr. 978 681 239  
- prosjektering av løfteinnretninger, tiltaksklasse 1 
- utførelse av installasjon av løfteinnretninger, tiltaksklasse 1 
 
Lysenstøen Byggdok. service - org.nr. 916 629 532 
- utførelse av branntetting/sikring av konstr., tiltaksklasse 1 
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Ingeniør Sverre Hagen - org.nr. 985 901 090  
- kontroll av brannsikkerhet, tiltaksklasse 2 
 
Søknad om bruk av unntaksbestemmelsen:  
I henhold til pbl. § 31-2, fjerde ledd kan kommunen tillate bruksendring og nødvendig ombygging og 
rehabilitering også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten forholdsmessige 
kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre 
hensiktsmessig bruk.  
 
Ansvarlig søker skriver følgende om unntak fra TEK10 i sin begrunnelse:   
 

Søker herved fravik Tek 10 ventilasjon Tek 10. §13-3. 
Pr dags dato finnes det et tilluftanlegg i lokale 
Med kapasitet på 1200m3. Avtrekk toaletter kjøkken på 300m3. Tall oppgitt av Sørbråten Blikk  
 og ventilasjon. Lokalene er i bruk sporadisk i forbindelse med arrangementer. Ingen ansatte   
som oppholder seg i lokalene. 
Nytt ventilasjonsanlegg vil være ett økonomisk tungt løft som tiltakshaver ikke klarer og  
Betjene da  de  er er  ideel  organisasjon som  driftes på   dugnadsbasis.  Eksisterende  
ventilasjon  fungerer veldig  bra   til dagens drift og  fremtidig tilsvarende  drift. 
I forbindelse med vanlige  øvingsdager er ventilasjonen  innenfor krav. 26m3  pr   besøkende. 
Eks ventilasjon dekker etter forskriftskrav ca 50   personer på   arbeidsplass. 

 
 
Om vurderingen 
Kommunen skal vurdere søknaden etter følgende kriterier:  

 Uforholdsmessige kostnader tilknyttet tiltaket  

 Forsvarlig for å sikre hensiktsmessig bruk  

 Nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk 
 
Kommunen kan videre stille vilkår på bakgrunn av en helhetlig vurdering av relevante tiltak som vil 
ha positiv effekt på bygget og omsøkt tiltak.  
 
Vurdering  
Tiltakshaver søker unntak fra TEK10 for «ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning» i 
eksisterende byggverk, her med tanke på frisklufttilførsel ved høyere aktivitet. Det innebærer at alle 
andre krav i TEK10 må oppfylles for tiltaket.  
 
Tiltaket innebærer en bruksendring.  Det vil si at anvendelsen av søknad om bruk av 
unntaksbestemmelsen vurderes som korrekt for dette tiltaket. 
 
Krav til ventilasjon og luftkvalitet, kapittel 13 
Paragraf 13-3 (1) i TEK10 sier følgende: 
 

«I byggverk for publikum og arbeidsbygning skal gjennomsnittlig frisklufttilførsel på grunn av 
forurensninger fra personer med lett aktivitet være minimum 26 m3 pr. time pr. person. Ved 
høyere aktivitet skal frisklufttilførsel økes slik at luftkvaliteten blir tilfredsstillende.» 

 
Ansvarlig søker skriver at lokalet oppfyller kravet ved lavt personantall, opptil ca. 50 pers. Men siden 
dette er et forsamlingslokale og ikke bare et øvingslokale er det behov for frisklufttilførsel ved større 
personantall. 
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1. Uforholdsmessige kostnader 
Søker begrunner søknaden med at det er forbundet med uforholdsmessige høye kostnader for å 
kunne oppnå kravene, da et slikt anlegg er dyrt.  
 

2. Forsvarlig  
Gran kommune anser at det på langsikt vil være svært gunstig å bytte ut anlegget med et anlegg 
som tilfredsstiller kravet full ut. Men begrunner med at bruksendringen sikrer fremtidig bruk av 
arealene. I tillegg vil det være noe antatt effekt på tilluften og luftkvaliteten i lokalet om døren 
nederst i trappa ved inngangen blir stående oppe ved stort personantall i lokalet. 
 

3. Nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk 
Ombyggingen av eksisterende lokaler er med på å sikre en fremtidig bruk av bygning og anses derfor 
nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk av arealene. 
 
Kommunen godkjenner unntak fra § 13-3 i TEK10.  
 
Godkjenningen gis på grunnlag av følgende mottatte dokumentasjon: 

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

Gjennomføringsplan:  Versjonsnr. 2 22.08.18 27.08.18 

 
 
Andre opplysninger: 
Tiltak som tas ulovlig i bruk og/eller har manglende avslutning, kan medføre gebyr i ht. 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 vennlig hilsen 
Plan, bygg, oppmåling 
 
 
Anne Borgedahl     Karoline Unnli Mathisen 
Enhetsleder - Plan, bygg og 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:  
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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 

Rebels Music  v/ Morten 
WienGammevegen 
114 

2750 GRAN 

Lysenstøen Byggdok. 
service 

Jarenstranda 260 2750 GRAN 

 
 


