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Informasjon om vedtak i sak om verneverdige bygninger i Hurum

Viser til innsendt høringssvar i forbindelse med revisjon av liste over verneverdige bygninger i Hurum 
kommune. 

Saken ble behandlet av kommunestyret 9. april 2019, med slikt vedtak:

Hurum kommunestyre vedtar foreslått liste over verneverdige bygg i Hurum datert 
25.2.2019. Bygninger med samlet svært høy og høy verdi utgjør ny A-liste.

Kommunestyret vedtar med hjemmel i PBL § 11-17 at A-listen skal erstatte arealdelens 
opplisting av verneverdige enkeltbygg og anlegg i planbestemmelsene pkt 1.10, vedlegg 2.

Administrasjonen gis fullmakt til på sikt å legge inn bygninger registret av NIKU med middels 
eller lav verneverdi, slik at listen kan gi en samlet oversikt over verdivurdering av bygninger i 
Hurum. Bygninger med samlet middels eller lav verneverdi er ikke vernet. 

Hurum Eiendomsselskap KF gis fullmakt til å legge eiendommen Mellomdammen 3 i Sætre 
ut for salg.

Se alle dokumenter i saken, samt endelig vedtatt verneliste med vurderinger, på denne linken: 
http://www.hurum.kommune.no/innholdssider/naring-kultur-og-
frivillig/Revisjon_av_liste_over_verneverdige_bygg/ 

Orientering om klageadgang:
 Vedtaket kan, slik det framgår over, påklages til Fylkesmannen i Buskerud av en part eller en 

annen med rettslig klageinteresse i saken.

 Klagen må være postlagt innen 3 uker fra den dagen brevet kom fram til adressatens 
offisielle postadresse.  Klagen sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket:

Hurum kommune, Plan og bygg, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre
Eller til: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no.

 Klagen skal angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner 
som anføres for klagen. Dersom det klages så sent at det kan være uklart for oss om det er 
klaget i rett tid, må det oppgis når denne meldingen kom fram. Det er også anledning til å 
kreve at gjennomføring av vedtak utsettes inntil klagefristen er utløpt og klagen er 
behandlet.

Jfr Plan- og bygningslovens § 1-9 og Forvaltningslovens §§ 18-19, 28-36 og 42.
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Med hilsen

Hilde Nygaard Ihle
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Hurum kirkelige fellesråd
Røyken kommune


