
JELØGATA 2, MOSS

Kommune:
104/Moss

Gnr/bnr:
2/1250/0

AskeladdenID:
117596

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 2471001

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Jeløgata 2 1857 - 1859 145745187 2/1250/0 Eksteriør/Interiør
•Jeløgata 2, uthus 1857 - 1859 145745195 2/1250/0 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter hovedbygningen og uthuset.

Formål: Formålet med fredningen av Moss tidligere tollsted er å bevare
bygningene som representanter for et kulturhistorisk,
arkitekturhistorisk og tollhistorisk viktig anlegg i norsk historie og i
bybildet i Moss. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes
innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til
anlegget som helhet.

Begrunnelse: Tollstedets hovedbygning og uthus fra 1859 er representative
bygninger for sin tid. Det er lesbart som tollsted selv om det i dag har
endret bruk. Bygningene har en verdifull sammenheng med
hverandre. Arkitekt er Heinrich Ernst Schirmer.

Vedlegg nr. 1

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan



JELØGATA 2

Bygningsnr: 145745187
Gnr/bnr: 2/1250/0
Oppført: 1857 - 1859
AskeladdenID: 117596-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 6607958

Kompleks 2471001

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i 1. etasje. Fredningen av eksteriør og interiør
inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk,
overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp
over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner
m.v. er fredet som del av interiøret.

Nyere innredning fra 2003 og senere inngår ikke i fredningen.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare hovedbygningen ved Moss tidligere tollsted som et
kulturhistorisk, arkitekturhistorisk og tollhistorisk viktig eksempel på et tollsted i norsk historie og
i bybildet i Moss fra 1850-tallet.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen 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: Tollstedets hovedbygning fra 1859 er en markant bygning for sin tid og fremstår som et
representativt innslag i bybildet. Bygningen er tegnet av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer.
Bygningen er preget av engelsk og tysk historismes typiske industri- og nyttearkitektur. Blant
annet med rundbuete vinduer og dører og med de karakteristiske oppstikkende gavlveggene med
skuldre. Bygningen har videre stor kulturhistorisk og tollhistorisk verdi da den symboliserer
tollvesenets betydning i utviklingen av Norge på 1800-tallet. Tollbygningene er påkostede
bygninger, med arkitektur som skal synliggjøre soliditet og trygghet. Bygningene er viktige både
som enkeltbygninger og som helhet. Hovedbygning og uthus utgjør en verdifull helhet.

Vedlegg nr. 1
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan



JELØGATA 2, UTHUS

Bygningsnr: 145745195
Gnr/bnr: 2/1250/0
Oppført: 1857 - 1859
AskeladdenID: 117596-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 6607959

Kompleks 2471001

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 skilt og dekor m.v. Fast
inventar som setene i privetene (utedo), skap, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare uthuset ved Moss tidligere tollsted som et kulturhistorisk,
arkitekturhistorisk og tollhistorisk viktig eksempel på et tollsted i norsk historie og i bybildet i
Moss fra 1850-tallet.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen 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: Tollstedets uthus fra 1859 er en tidstypisk og representativ bygning og et vesentlig innslag i
bybildet til tross for dets små dimensjoner og enkle nyttefunksjoner. Bygningen er tegnet av
arkitekt Heinrich Ernst Schirmer. Den er meget godt bevart i sin opprinnelige utforming og
detaljering og fremstår dessuten som en sjeldent gjennomarbeidet uthusbygning fra sin tid. De en
gang så vanlige privetene, her med fire på rad, er i ferd med å bli en stor sjeldenhet. Bygningen har
stor miljøverdi og er ytterligere verdifull i sammenheng med tollstedets samtidige hovedbygning.

Vedlegg nr. 1
Side 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan


