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262/207 - Klage over vedtak om overtredelsesgebyr 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedtak av 9.11.2018 opprettholdes 
2. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig behandling 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Tillatelse til gjennomføring av ett arrangement fra brannvesen Ja 
Brev ut fra kommunen; videre bruk av lokalene til konsert krever bruksendring 
Mangelbrev ut etter søknad 
Avslag fra brannvesen for ytterligere arrangement 
Saksfremlegg dispensasjonssak 
PLU vedtak 
Purring på manglende dokumentasjon 
Brannkonsept – feb.2018 
Vedtak om fratakelse av ansvarsrett 
Varsel om overtredelsesgebyr 
Tillatelse til bruksendring 
Endringstillatelse 
Tilsvar varsel om overtredelsesgebyr 
Vedtak om overtredelsesgebyr 
Klage 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 

Oppsummering 
Saken gjelder ileggelse av overtredelsesgebyr. 
 
Gran kommune ila eier av Gbnr. 262/207, Gran Senter AS, overtredelsesgebyr på kr 50 000,- for 
ulovlig bruk av kontorlokaler til konsertvirksomhet i vedtak den 9.11.2018.   
 
Vedtaket ble påklaget av Gran Senter AS den 26.11.2018. Det anføres at det ikke er grunnlag for 
kommunen å ilegge overtredelsesgebyr på bakgrunn av at de har gjennomført de nødvendige tiltak 
bla. ivaretakelse av sikkerhet.  
 
Rådmannen opprettholder kommunens vedtak, og mener det er grunnlag i plan- og bygningsloven 
for å vedta overtredelsesgebyr i foreliggende sak.  

 
 
 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget 06.02.2019 
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Saksutredning 
 

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 tillatelse2 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. Klager var oppgitt som tiltakshaver i søknaden.  
Søknaden var svært mangelfull i forhold til at fagområdene i byggesaken ikke var belagt med ansvar, 
manglende tegninger, og brannteknisk rapport samt strategi.  Det ble sendt mangelbrev med liste 
over hva som måtte suppleres i saken.  
 
I juni 2016 ble det i kommunens planutvalg 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. Dispensasjonen er kun en del av byggesaken, og lokalene var fortsatt ikke bruksendret 
etter plan- og bygningsloven. Dokumentasjon for at minstekravet i byggteknisk forskrift var oppfylt 
kom inn til kommunen den 11.1.2018. 
Fortsatt hadde imidlertid ikke kommunen mottatt den manglende dokumentasjonen som var listet 
opp i brevet fra 2016 slik at det kunne gis tillatelse til bruksendring. Deler av etterspurt 
dokumentasjon (blant annet brannstrategi) ble sendt inn sammen med søknad om ferdigattest i 
februar 2018 av ansvarlig søker.  Kommunen valgte å varsle om overtredelsesgebyr den 20.7.2018.  
Endelig bruksendring for kjellerlokalene ble vedtatt den 7.9.2018 og ferdigattest gitt den 13.9.2018.  
 
Kjellerlokalet har vært i bruk som forsamlingslokale både for barn og egne arrangement for voksne 
siden 2016 (da medregnes ikke bruken i 2015 hvor brannvesenet ga midlertidig tillatelse for ett 
arrangement) og frem til 2018.  
 
Klage er mottatt fra Gran Senter AS, som eier av bygningen, den 26.11.2018. Det vises i klageskrivet 
til at de utarbeidet en brannteknisk tilstandsrapport i 2015, med påfølgende utbedringer av lokalene 
som installasjon av dører i «riktig brannklasse osv.» (…) 
Da vi inngikk leiekontrakten med Rebels Music 01.11.2015 var avtalen at Rebels Music skulle ta seg 
alt det formelle i forhold til søknader og tillatelser. Etter det møte vi hadde med Sturla Bråten i 
brannvesenet, engasjerte vi som opplyst overfor Roar Jørgensen AS som brannteknisk konsulent. Han 
utarbeidet en rapport som ble overlevert brannvesenet. Straks vi mottok rapporten ble det igangsatt 
arbeider for å gjennomføre de tiltak som rapporten krevde. Dette ble gjort i forståelse med 
brannvesenet og etter det jeg har fått opplyst ble det avholdt møte og befaring med brannvesenet, 
og vi fikk også forståelse av at det var en jevnlig dialog med Gran kommune. Det ble for øvrig ikke 
avholdt noen konserter fra november 2015 til mars 2016. Etter denne dato forsto jeg at de hadde fått 
tillatelse til å gjennomføre konserter mot å søke om dispensasjon for hvert enkelt arrangement.»  
(…) 
Vi mener grunnlaget for overtredelsesgebyr ikke er tilstede. Vi har utført de branntekniske tiltak som 
fremgår av branntekniskrapport fra Roar Jørgensen AS, og vi har hatt den forståelse av at Gran 
kommune hele tiden har vært i dialog med Rebels Music om hva som kreves for å kunne benytte 
lokalene til konserter. Vi mener derfor å ha ivaretatt sikkerheten med hensyn til rømning ved brann. 
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 Lunner-Gran brann og redning 

2
 Avslag på ny søknad om arrangement ligger som vedlegg i saken 
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At det vi har gjort er bevisst uaktsomt føler vi er en meget urimelig påstand for så vidt som de faktiske 
forhold med hensyn til brann, rømning etc. er ivaretatt, og det samme gjelder universell utforming. 
Jeg leser vedtaket slik at dette er blitt en prinsippsak, og jeg synes det er urimelig at dette går ut over 
et foretak som Rebels Music som baserer hele innsatsen på frivillighet uten noen form for betaling. 
(…)  
 

Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter 
 
Eksisterende planer 
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. 
 
Gjeldende vedtak 
Det er gitt ferdigattest for bruksendringen av lokalene.  
 
Økonomi 
Ikke aktuelt å vurdere her 
 
Bemanning 
Ikke aktuelt å vurdere her 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Klagen mottatt 26.11.2018 anses innkommet innen klagefristen. 
 
Rådmannen mener at vedtak om overtredelsesgebyr datert 9.11.2018 er fattet på korrekt 
grunnlag, dvs. at det har foregått et ulovlig forhold etter plan- og bygningsloven (ulovlig 
bruksendring) og som medfører at det kan ilegges overtredelsesgebyr etter pbl, jf. pbl. § 32-8 første 
ledd bokstav d.  
 
Klager bestrider kommunens vurdering om at forholdet er ulovlig, og følgelig utmålingen av gebyret.  
 
I vurderingen av hvor stort overtredelsesgebyr som kan ilegges, må det ses hen til konsekvenser eller 
mulige konsekvenser av overtredelsen av pbl. Det er som nevnt i vedtaket SAK10 § 16-1 første ledd 
bokstav a til h som setter grensene for hvor stort overtredelsesgebyr som kan ilegges, ut i fra 
konkrete kriterier. Bestemmelsen sier: 
 
«§ 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.» 
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 1. Objektive og subjektive vilkår for å ilegge overtredelsesgebyr  
 
Kommunen har ilagt gebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-8 første ledd bokstav d som 
lyder:  
«Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: 
d) bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger nødvendig tillatelse 

etter denne lov, eller bruken er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, vedtak eller plan»  
 
Grunnlaget for gebyret er bruk av forretningslokaler/kontorlokaler til 
forsamlingslokaler/konsertlokaler. Eiendommen er i plan regulert til forretning/kontor. 
Forsamlingslokaler/konsertlokaler faller utenfor hva planen tillater. Objektivt sett er det derfor etter 
Rådmannens syn anledning til å ilegge gebyr.  
 
Det neste spørsmålet er om foretaket har utvist tilstrekkelig skyld – uaktsomhet eller forsett.  
Uttrykkene uaktsomhet og forsett må forstås på samme måte som i strafferetten og skylden må  
derfor også dekke alle vilkårene i sanksjonsbestemmelsen. Kommunen har i sitt lagt til grunn at 
eieren har opptrådt uaktsomt.  
 
For uaktsomhet kreves det enten at vedkommende holdt det for mulig at hun/han utførte  
tiltakene uten at det forelå nødvendig tillatelse (bevisst uaktsomhet) eller burde forstått at  
hun/han utførte tiltakene uten at slik tillatelse forelå (ubevisst uaktsomhet). Kommunen har lagt til 
grunn siste alternativ. Dette er etter rådmannens syn en meget snill tolking av skyldspørsmålet, tatt i 
betraktning av at eier her er en profesjonell eiendomsaktør. Rådmannen velger imidlertid å 
opprettholde grunnlaget fra vedtaket.  
 
Om aktsomhetsnormen heter det i forarbeidene3:  
«aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt være lett å konstatere om en av bestemmelsene i loven 
eller forskriften er overtrådt. Utførelse av tiltak i strid med reglene i plan- og bygningsloven vil som oftest kunne 
konstateres å være uaktsom uten en vanskelig vurdering av skyldspørsmålet.»  
 

Rådmannen fastholder at eieren i det minste har opptrådt med ubevisst uaktsomhet. Eier er pliktig til 
å sette seg inn i lovverket og bruk av kontorer til konsertlokaler samt andre arrangement er åpenbart 
noe eierne burde forstått krever tillatelse fra kommunen. Det er ikke tilstrekkelig at klager i sitt 
klageskriv viser til brannteknisk notat eller korrespondanse med kommunen årene i forveien for 
tillatelsen. Rådmannen forventer at klager faktisk har forstått den korrespondansen som har pågått 
igjennom de årene byggesaken har pågått, like mye som han forstår hvilket ansvar han som 
profesjonell eiendomsaktør innehar over egne lokaler når han leier ut disse videre til tredjeperson.  
 
Rådmannen finner etter dette at det er adgang til å ilegge overtredelsesgebyr.  
 
2. Utmålingen av overtredelsesgebyret  
I medhold av plan- og bygningsloven § 32-8 sjette ledd er det gitt forskriftsbestemmelser om 
utmålingsramme og hvilke momenter som skal vektlegges for utmåling innenfor denne  
rammen, jf. SAK § 16-1 og § SAK § 16-2.  
 
Utmålingsrammen fremgår av SAK § 16-1 første ledd bokstav b nr. 2. Det kan utferdiges gebyr på 
inntil kr 50 000,-. 
 

                                                           
3
 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 355 



 

5 
 

Hvor høyt gebyret skal være innenfor rammen, beror på en totalvurdering ut fra tradisjonelle 
utmålingsmomenter. Aktuelle momenter i vurderingen er blant annet overtredelsens grovhet, 
graden av utvist skyld, om det foreligger gjentakelse, om overtredelsen er begått i vinnings hensikt 
samt overtrederens økonomiske evne4. Departementet har opplistet momenter i SAK § 16-2 første til 
syvende ledd, som utdyper og supplerer de nevnte momenter.  
 
Rådmannen mener at det må legges betydelig vekt på at klager har utsatt personer for fare ved at 
bygget ikke har hatt tilfredsstillende brannprosjektering samt brannstrategi eller godkjent bruk. Bruk 
av lokalene til konsertarrangement har pågått i over 2 år før tillatelsen forelå i september 2018. Først 
i februar 2018 mottok kommunen tilstrekkelig dokumentasjon i forhold til brannstrategi for lokalene.  
 
Rådmannen mener videre det er skjerpende at klager er profesjonell eiendomsaktør, som baserer 
hele sin virksomhet på utleie av lokaler. Klager burde være kjent med tillatt bruk av sine egne lokaler, 
spesielt når utleien blir basert på at et stort antall mennesker skal samles i disse.  
 
Det må også kunne legges vekt på at utleier har tjent penger på utleie, selv om det ikke kan 
konstateres vinnings hensikt i saken. Hvis kommunen skal konstatere vinning, må gjerningen 
vurderes forsettelig. Rådmannen viser til den vurderingen som er foretatt over, ved at gjerningen 
anses uaktsom. Dette er etter rådmannens syn en mild vurdering.  
 
Rådmannen er etter ovennevnte enig med den vurdering som er gjort i vedtaket av 9.11.2018 i at 
gebyret kan settes til kr 50 000,-.  
 
Det er etter rådmannens syn ikke forsvarlig å sette gebyret lavere, tatt i betraktning den alvorlighet 
det ligger i overtredelsens art, herunder; det faktum at en profesjonell part bevisst har unnlatt å 
bidra til at lokaler som blir benyttet av 150-200 mennesker samtidig blir tilrettelagt samt 
ansvarsbelagt slik at det kan gis vedtak om bruksendring i medhold av plan- og bygningsloven. Slikt 
sett anser rådmannen at gebyret ikke står i stil med overtredelsens grovhet.  Rådmannen er opptatt 
av at kommunen er bevisst i forhold til fastsettelse av overtredelsesgebyr, og det er viktig at det blir 
en form for likebehandling selv om sakene aldri er helt like. Kommunen, som plan- og 
bygningsmyndighet, har hatt noen saker der det er gitt overtredelsesgebyr i 2018. Her har mottaker 
av gebyret vært alt fra privatpersoner, kommunen selv, og proffe aktører lik klager.  
 
Rådmannens innstilling blir på bakgrunn av det ovennevnte: 

1. Vedtak av 9.11.2018 opprettholdes 
2. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig behandling 

 
 
3.Avsluttende kommentar 
Rådmannen vil knytte noen bemerkninger til saken på bakgrunn av at denne har vakt stor interesse 
blant innbyggere og folkevalgte i kommunen. Det å gi overtredelsesgebyr i saker hvor det har pågått 
ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven er en «kan» bestemmelse. I dette betyr at det er 
kommunen selv som bestemmer hvordan ulovligheter skal forfølges. Kommunens gebyrregulativ 
åpner opp for at man kan øke et byggesaksgebyr med 50% dersom man gir en 
etterhåndsgodkjenning5. Dette gebyret kan, ihht. Gebyrregulativet, gis uten at kommunen behøver å 
varsle eller begrunne dette særskilt. Rådmannen mener derfor, av hensyn til forvaltningsrettens 
system, der vedtak skal begrunnes samt gis mulighet til å kunne påklages, at det heller bør reageres 
med overtredelsesgebyr når et forhold er klart i strid med plan- og bygningsloven fremfor å gi 50% 
tilleggsgebyr. Denne vurderingen er også gjort i foreliggende sak.  
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Formålet med overtredelsesgebyret er dets preventive virkning. Det vil være nesten umulig for 
kommunen å kunne forfølge ulovligheter dersom det ikke kan reageres med sanksjoner, dvs. at 
ulovlighetssystemet mister sin effekt.  
Kommunen kan som utgangpunkt ikke bestemme om ulovligheter skal forfølges eller ei. Det vises til 
strategi for tilsyn som er vedtatt i planutvalget, sak 2/18 hvor strategi oppfølging av ulovlighetssaker i 
medhold av plan- og bygningsloven godkjennes.  
 
Forholdet saken omhandler er ulovlig, det vises til behandlingen over under pkt. 1 og 2. Så lenge et 
lokale blir brukt på en helt annen måte enn den opprinnelige tillatelse gir grunnlag for, så er 
forholdet ulovlig. Klager har fremstilt saken som at kommunen er overdrevet byråkratisk samt har 
fremsatt urimelige krav i byggesaken. Rådmannen viser til det regelverk som kommunen er satt til å 
forvalte, og at det ikke er anledning til å dispensere fra saksbehandlingsregler. Det er en grunn til at 
lovgiver mener at en bruksendring krever at noen påtar seg ansvar for tiltaket samt dokumentasjon 
av blant annet brannstrategi, ventilasjon, universell utforming, lyd og støy, etc. Kravene gjelder 
overfor både profesjonelle utbyggere og frivillige organisasjoner. Skal man bruksendre et kjeller-
lokale slik at opptil 150-200 mennesker skal kunne oppholde seg der samtidig, og med salg av 
alkohol, mener Rådmannen det ikke er grunn til å stille spørsmål ved at kommunen stiller krav samt 
dokumentasjon for gjennomføringen av dette. Eier av bygget bør selv være opptatt av at det 
foreligger nødvendig dokumentasjon og tillatelser i tilfelle brann i bygget under et arrangement.  
 
Dette handler ikke om at kommunen ikke ønsker kulturelle møteplasser velkommen, heller det at de 
som leier ut lokaler opptrer ansvarlig i forhold til loven. Det er i samtidig viktig å understreke, at det 
ikke er leietakerne (Rebels Music) som har fått vedtak om overtredelsesgebyr, men eier av bygget. 
Kommunen kan ikke lastes for at eier velger å lempe ansvaret over på leietaker. Dette utviser igjen 
etter Rådmannens syn manglende respekt for det ansvaret som faktisk ligger på eier dersom det 
hadde oppstått en hendelse hvor liv hadde stått i fare før det var gitt bruksendring for lokalene.  
 
Det er i klagen vist til at brannvesenet har godkjent bruken av Musikk-kjeller’n. Når brannvesenet gir 
enkelt-tillatelser for arrangement, er dette en tillatelse etter brann- og eksplosjonsloven. I saken, er 
det som nevnt tidligere, gitt en tillatelse fra brannvesenet. Det er lagt ved dokumentasjon i vedlegg 
til saken for at brannvesenet har gitt avslag på søknad om ytterligere enkelt-tillatelser for 
arrangement i lokalene. Rådmannen gjør oppmerksom på at brannvesenet ikke er part i saken hva 
gjelder tillatelse etter plan- og bygningsloven. En tillatelse etter brann og eksplosjonsloven medfører 
ikke automatisk også en tillatelse etter plan- og bygningsloven.  
 
Kommunen er i henhold til pbl. § 32-1 lovpålagt å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven. I dette ligger at kommunen har en forpliktelse til å forfølge 
forhold som strider mot lov, forskrift og reguleringsplan. Hvis kommunen blir klar over at et 
søknadspliktig tiltak er oppført uten at den nødvendige tillatelse er gitt skal kommunen gripe inn, 
selv om tiltaket ellers er i overensstemmelse med plan‐ og bygningslovgivningen.  
Når et ulovlig forhold blir avdekket, er et av virkemidlene i håndteringen, at forholdene blir brakt i 
orden. I dette ligger enten opphør av bruk, eller å få de ansvarlige til å søke om tillatelse slik at 
kommunen får fattet vedtak der bruken blir tillatt.  
I foreliggende sak valgte kommunen sistnevnte fremgangsmåte.  
 
Det har gjennom lang tid vært gjort flere forsøk fra kommunens hold på å få inn tilstrekkelig 
dokumentasjon slik at bruksendringen kunne behandles. Dette har vært vanskelig, mye på grunnlag 
av tidligere ansvarlige søker i saken som ikke har medvirket til å få på plass den nevnte 
dokumentasjonen. Dette fritar imidlertid ikke eier av bygget, her klager, som også har en sentral rolle 
som tiltakshaver i byggesaken.  Rådmannen finner klagers holdning i saken kritikkverdig, der det 
både har vært utvist ansvarsfraskrivelse samt forsøk på å legge ansvar over på leietaker samt 
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kommune. Kommunens rolle i denne saken, er som bygningsmyndighet. I dette ligger det ikke noe 
ansvar for å skaffe til veie tilstrekkelig dokumentasjon for at lokalene blir bruksendret, men ansvar 
for å veilede samt påpeke hvilken dokumentasjon som faktisk kreves for at kommunen får behandlet 
saken. Saken har vært gjenstand for omfattende tidsbruk blant kommunens administrasjon, langt 
utover den veiledningsplikt kommunen har når man har med profesjonelle foretak og dennes 
medhjelpere i byggesaken å gjøre.  
 
4. Alternativt vedtak: 

1. Klager gis medhold. Det er ikke grunnlag for å gi overtredelsesgebyr etter plan- og  
bygningsloven § 32-8.  

 
Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte foruten varsel til klager.  
 

 
Dato: 20. desember 2018 
Godkjent av rådmannen 
 
 


