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Svar på tilbakemelding med dokumentasjon på utbedringer i forhold 

til stengningsvedtak – Musikkflekken – Brambanis vei 2 
 

Det vises til vedtak datert 07.09.2016 om umiddelbar bruksnektelse av Musikkflekkens lokaler til 

arrangementer, Brambanis vei 2.  

 

Bakgrunnen for vedtak om umiddelbar bruksnektelse:  

Det ble gitt bruksnektelse av Musikkflekken til arrangementer på bakgrunn av utkobling av alle 

detektorer i nabolokalene (Skiltverkstedet) som en følge av ombygning. Det var ikke iverksatt 

kompenserende tiltak for utkoblingene, samt at lokalet manglet all form for oppsyn. En brann i lokalet 

ville kunne utvikle seg lenge før den ville bli oppdaget. I tillegg skulle Musikkflekken ha 

konsertarrangement med et stort antall personer.  

 

Samlet sett ble forholdene vurdert å innebære en uakseptabel personrisiko med overhengende fare 

for tap av liv og verdier ved brann.  

 

Bruksnektelsen ble gitt fra og med 07.09.2016 og for alle arrangementer på Musikkflekken inntil 

forholdene som utgjorde overhengende fare ikke lenger var til stede, og dette kunne dokumenteres 

for brannvesenet.  

 

Omgjøring av vedtaket: 

Musikkflekken kan tas i bruk for arrangementer fra og med 07.09.2016 da forholdene som utgjorde en 

overhengende fare kunne dokumenteres, ved Autronica Fire og Security AS, og ikke lenger være til 

stede. 

 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at Autronica Fire og Security AS den 07.09.2016 sørget for at alle 

detektorer i Skiltverkstedet ble innkoblet og satt i drift, samt at det ble montert tilstrekkelig antall 

detektorer i henhold til NS 3960. Detektorene fungerer normalt i forhold til brannalarmanlegget selv 

om brannsentralen viser utkoblinger. Utkoblingene skal programmeres bort senere etter avtale med 

eiers representant (Ruben Kolstad). Tiltaket ble gjort kjent for eier og bruker av bygget.   

 

Det presiseres at omgjøring av vedtaket om umiddelbar bruksnektelse ikke er ensbetydende med at 

brannsikkerheten i objektet er i henhold til krav gitt i gjeldene regelverk, herunder også plan- og 

bygningslovverket. 

 



Dette vedtaket kan påklages etter brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd, jf. 

forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 uker fra mottakelsen av dette brevet.  

 

Eventuell klage kan rettes til representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS og sendes 

brannsjefen. En klage gir ikke oppsettende virkning på vedtaket.  

 

For øvrig vises det til forvaltningsloven §§ 28-32 om klage, samt § 36 om dekning av 

saksomkostninger.   
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