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Brekkestø Vel 
Leder Olaf T. Tønnessen 

Tilbakemelding vedrørende båtplasser og gjenoppbygning av låve og 
båtbu 

Det vises til deres henvendelser av 18.4.2013 vedrørende henholdsvis båtplasser i arealet 
på gnr/bnr 6/26 samt gjenoppbygning av låve og båtbu på gnr/bnr 6/25 i Lillesand 
kommune. 

Tollvesenet har i de senere årene arbeidet med en landsverneplan for sine eiendommer 
som vårt delarbeid i en større statlig gjennomgang av statens eiendommer med sikte på å 
legge grunnlag for en politikk for statlig eierskap og forvaltning av kulturhistoriske 
viktige eiendommer i sivil sektor (jf St.prp.nr.1 (2001-2002) fra Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet. I 2002 igangsatt gjennom prosjektet Statens 
kulturhistoriske eiendommer. 

Som sikkert kjent, så ble Brekkestø tollstasjon underlagt fredning iht lov om 
bygningsfredning av 3.desember 1920 § 2 annet ledd allerede i 1923. Det har derfor vært 
naturlig at denne eiendommen har vært gjenstand for behandling også i etatens 
landsverneplanarbeid. Status for dette arbeidet er nå der at Tollvesenet, med bistand av 
vernefaglig ekspertise, har ferdigstilt en dokumentasjon og vernefaglig vurdering av 
komplekset på gnr/bnr 6/25 og 6/26 i Lillesand kommune. Dette materialet er videresendt 
og ligger nå til behandling hos de statlige vernemyndighetene. 

Inntil behandlingen hos vernemyndighetene er ferdigstilt, vil det ikke være aktuelt for 
Tollvesenet å vurdere tillatelse til bygging eller endringer av de nevnte eiendommer i 
Lillesand kommune. Vi kommer tilbake til Deres henvendelse når vedtak og premisser i 
vernebehandlingen er ferdigstilt. 

Med hilsen 

g Bråthen 
irektør 	 Svein Rustad 

seniorrådgiver 
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