
OTTEID TIDLIGERE TOLLSTASJON

Kommune:
119/Marker

Gnr/bnr:
128/9

AskeladdenID:
175315

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 2474

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Båthus 1926 - 1955 147097360 128/9 Eksteriør/Interiør
•Hovedbygning 1926 - 1927 147097352 128/9 Eksteriør/Interiør
•Uthus tidligere skjul 1926 - 1927 128/9 Eksteriør/Interiør
•Uthus tidligere vektbod 1926 - 1927 128/9 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredning er å frede Otteid tidligere tollstasjon som et
sektorhistorisk og kulturhistorisk viktig eksempel på en formålsbygget
tidligere tollstasjon fra begynnelsen av 1900-tallet hvor man utførte
kontroll av innlands grensehandel mot Sverige.
Formålet er videre å bevare et komplett anlegg i sveitserstil bestående
av hovedbygning, to uthus og båthus. Fredningen skal sikre
enkeltbygninger, bygningenes innbyrdes sammenheng, utomhus,
samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Begrunnelse: Otteid tidligere tollstasjon er eksempel på en tidstypisk og godt bevart
liten grensestasjon. Det var særlig tømmerfløting og import av kjøtt
som var grunnlaget for tolloppsynet. Otteid er et komplett anlegg fra
1927 i sveitserstil som er godt bevart i opprinnelig tilstand.

Vedlegg nr. 3

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



BÅTHUS

Bygningsnr: 147097360
Gnr/bnr: 128/9
Oppført: 1926 - 1955
AskeladdenID: 175315-4
Referanse i landsverneplanen: Bygning 7970

Kompleks 2474

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 og detaljer som dekor m.v. Fast inventar er
fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare båthuset som et arkitektonisk, kulturhistorisk og
sektorhistorisk godt eksempel på et båthus fra midten av 1900-tallet. Formålet er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering så som fasadeløsning og opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formålet med fredningen av
interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelig og eldre bygningsdeler.
overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Båthuset ved Otteid tidligere tollstasjon har hatt en viktig funksjon for Tollvesenet da de skulle
drive kontroll på innsjøen Store Le og var avhengig av båt i tjenesten. Båthuset er godt bevart i
opprinnelig tilstand.

Vedlegg nr. 3
Side 2

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



HOVEDBYGNING

Bygningsnr: 147097352
Gnr/bnr: 128/9
Oppført: 1926 - 1927
AskeladdenID: 175315-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 7967

Kompleks 2474

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, ovner, tekniske installasjoner m.v er fredet som del av
interiøret.

Formål: Formålet med fredningen av hovedbygningen i enkel sveitserstil er å ivareta de arkitektoniske,
kulturhistoriske og sektorhistoriske verdiene som tollstasjon med boligfunksjon fra perioden 1926-
1958.
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 og detaljer,
samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Hovedbygningen på Otteid tidligere tollstasjon er eksempel på en tidstypisk og godt bevart
formålsbygget hovedbygningen ved en grensestasjon fra 1926. Bygningen inneholdt bolig og
kontorfunksjon. Hovedbygingen er i enkel sveitserstil og god bevart i opprinnelig tilstand.

Vedlegg nr. 3
Side 3

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



UTHUS TIDLIGERE SKJUL

Bygningsnr:
Gnr/bnr: 128/9
Oppført: 1926 - 1927
AskeladdenID: 175315-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 7968

Kompleks 2474

Fredning bygning

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

Formål: Fomålet med fredningen er å ta vare på uthuset som en del av det komplette anlegget på Otteid
tidligere tollstasjon. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører
og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde
opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk,
belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Otteid tidligere tollstasjon er eksempel på en tidstypisk og godt bevart liten grensestasjon. Det er et
komplett anlegg fra 1927 i enkel sveitserstil som er godt bevart i opprinnelig tilstand.

Vedlegg nr. 3
Side 4

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



UTHUS TIDLIGERE VEKTBOD

Bygningsnr:
Gnr/bnr: 128/9
Oppført: 1926 - 1927
AskeladdenID: 175315-3
Referanse i landsverneplanen: Bygning 7969

Kompleks 2474

Fredning bygning

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

Formål: Formålet med fredningen er å bevare den oppprinnelige vektboden som en sektorhistorisk og
kulturhistorisk viktig del av det komplett anlegg ved Otteid tidligere tollstasjon. Formålet 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. Formål med
fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre
bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast
inventar.

Begrunnelse: Uthusbygningen har vært den tidligere vektboden ved Otteid tollstasjon og har vært viktig for
tollbehandling av varer. Varene ble veid for å regne ut tollavgiften. Bygningen er oppført i enkel
sveitserstil og står på pilarer ut i sjøen antagelig for å kunne løfte varer direkte fra båt inn i
bygningen.

Vedlegg nr. 3
Side 5

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


