
HERFØL TIDLIGERE TOLLSTASJON

Kommune:
111/Hvaler

Gnr/bnr:
30/24

AskeladdenID:
175312

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 2470

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Hovedbygning 1885 146823440 30/24 Eksteriør/Interiør
•Sjøbod 1885 146823459 30/24 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Herføl tidligere tollstasjon som
en kulturhistorisk og sektorhistorisk viktig eksempel på en tidligere
tollstasjon i en uthavn fra siste halvdel av 1800-tallet.

Begrunnelse: Herføl tidligere tollstasjon er et eksempel på et tidstypisk og godt
bevart tollstasjon fra siste halvdel av 1800-tallet, nær grensen i sør
mellom Norge og Sverige. Herføl er et verdifullt anlegg med minner
om sjøfart, handel, kystsmåbruk og Tollvesenets virksomhet. Stedet
har vært bolig for tollrorskar, og senere for tolloverbetjent, med
familier. Tollvesenet drev vakt- og praiestasjon på stedet da alle
utenlandske skip skulle kontrolleres. Senere har det vært
kontrollstasjon for småbåttrafikk mellom Norge og Sverige. Anleggets
bygninger er godt bevart i sin opprinnelige utforming, detaljering og
materialbruk.

Vedlegg nr. 2

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten



HOVEDBYGNING

Bygningsnr: 146823440
Gnr/bnr: 30/24
Oppført: 1885
AskeladdenID: 175312-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 7954

Kompleks 2470

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak og detaljer som
dekor m.v. Fast inventar som skap og ovner  m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare hovedbygningen i enkel sveitserstil på Herføl tidligere
tollstasjon som eksempel på en tollstasjonsbygning med boligfunksjon fra siste halvdel av 1800-
tallet med stor arkitektonisk, kulturhistorisk og sektorhistorisk verdi. Formålet med fredningen er
videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering så som fasadeløsning,
opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formålet med
fredningen av interiøret er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelig og eldre
bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armatur og detaljer, samt opprinnelig fast
inventar.

Begrunnelse: Hovedbygningen på Herføl tidligere tollstasjon er et eksempel på en tidstypisk og godt bevart
tollstasjon med småbruks- og boligfunksjon. Bygningen er oppført i 1885 i enkel sveitserstil.
Bygningen avspeiler skiftende bruk som tollstasjon og tjenestebolig for tollrorskar, tolloverbetjent
og vakttjeneste for Tollvesenet.

Vedlegg nr. 2
Side 2

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten



SJØBOD

Bygningsnr: 146823459
Gnr/bnr: 30/24
Oppført: 1885
AskeladdenID: 175312-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 7956

Kompleks 2470

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, pipeløp over tak og detaljer som dekor m.v.
Fast inventar som skap og ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen av sjøboden er å bevare de arkitektoniske, kulturhistoriske og
sektorhistoriske verdiene ved sjøboden som del av anlegget som tollstasjon med småbruks- og
boligfunksjon fra siste halvdel av 1800-tallet. Sjøboden er en viktig bygning i anlegget og var
innredet med vaktrom, og viser Tollvesenets virksomhet på stedet med kontroll over leden mellom
Norge og Sverige. Sjøboden bevares også som en kulturhistorisk viktig bygning på et småbruk ved
kysten.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formålet med fredningen av interiøret er å opprettholde opprinnelig
rominndeling, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Sjøboden på Herføl tidligere tollstasjon fra 1885  er et godt eksempel på uthusbygning som hadde
funksjon som både sjøbod og vaktstue, og den viser hvordan tollerne på en uthavn drev
kystjordbruk og fiske ved siden av tollvirksomhet. Sjøboden var også nødvendig for oppbevaring
av tollernes båtutstyr. Bygningen er godt bevart i sin opprinnelige utforming.

Vedlegg nr. 2
Side 3

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten


