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Vi har mange års erfaring
på salg og montering av
Mitsubishi varmepumper.

Best i test!

Varmepumpe
- den behagelige og smarte løsningen

Side 14-15b

BUDSJETT

Avlyser
skatteøkning

Side 3b

DOVRE:

Kommunalt
eierskap

Side 16-20

ADVENT:

Stemningsfulle
arrangementer

Svømmestevne i Møglestuhallen Sporten

BREKKESTØ:

b Ordfører Arne Thomassen er
optimist etter befaring i Brekke-
stø. Målet er et uthavnssenter, og
selv ommye gjenstår ble det et
positivt møte med Tollvesenet.

Side 12-13

Positive signaler
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Både fylkeskommu-
nens kulturminne-
vern og Tolldirekto-
ratet liker ideen om
et senter for sørland-
ske uthavner i
Brekkestø,men
ingen vil love noe.
– Jeg er optimistisk,
sier Olaf-Trygve
Tønnesen i Brekke-
stø vel.

b KULTURARV

Torsdagmøttes Tolldirektoratet,
Lillesand kommune og represen-
tanter fra kulturminneavdelin-
gen i Aust-Agder fylkeskommu-
ne, for å diskutere ideen om å
etablere et informasjonssenter
om uthavner på Sørlandet i
Brekkestø. Den opprinnelige ide-
en stammer fra Brekkestø vel, og
Lillesand kommune er positive
til tiltaket.

Må vite mer
Informasjonssenteret er tenkt
bygd på Tolldirektoratets eien-
dom i Brekkestø, der en fredet lå-
ven sto fram til den ble revet i
1963. Lillesand kommune hen-
vendte seg til Tolldirektoratet
tidligere i høst, for å be om tilla-
telse til å gjenreise låven, samt
en sjøbu som også var fredet og
ble revet i samme slengen.
Seksjonssjef Semming Bråthen

i Tolldirektoratet sier de ikke kan
si ja uten videre.
– Det må vi ta stilling til etter

hvert. Vi er her for å fåmer infor-
masjon om prosjektet, uten at jeg
kan si om vi er for eller mot her
og nå, sier Bråthen.
Tolldirektoratet eier mange

gamle tollstasjoner og andre byg-
ninger i Norge. På grunn av både
kostnader og verneinteresser har
de gamle, ærverdige bygnignene
i tollmyndighetenes besittelse
blitt utsatt for svært lite oppgra-
dering eller endring gjennom
årene. Bråthen fortalte at Tolldi-
rektoratet er strenge når de vur-
derer henvendelser om alterna-
tiv bruk for og rundt sine
eiendommer og bygninger. Fore-
spørsler om for eksempel båt-
plasser på bryggekanten ville
blitt blankt avvist, men allmen-
nyttige formål blir som regel
godkjent.
Han sier de ikke er fremmede

for å tillate gjenreising av bygge-
ne i Brekkestø.
–Det vurderer vi, Fortsatt er
det litt tidlig å ta stilling til det,

men prosjektet er i alle fall
innenfor rammene av det vi har
tillat før, sier han.
Agderfylkene ermed i et inter-

nasjonalt uthavnsprosjekt. Etter
Lillesands henvendelse til Toll-
direktoratet ble det sendt ut et
brev fra fylkeskommunene om at
de har utnevnt Lindesnes og
Arendal til pilotkommuner i ut-
havnsprosjektet og Tvedestrand
og Farsund som referansekom-
muner.
I møtet sa Bråthen at Tolldi-

rektoratet stilte seg undrende til
at fylket ikke har trukket fram
Lillesand og Brekkestø i uthavns-
prosjektet og at det ville være en
forutsetning for at Tolldirektora-
tet kan si ja til prosjektet. Pro-
sjektleder Hege Kristin Martin-
sen for agderfylkenes
uthavnsprosjekt sier det ikke
handler om at Lillesand har blitt
nedprioritert.

Har ikke diskutert senter
–Et senter har ikke vært disku-
tert i prosjektet, men jeg synes
det er en spennende tanke. Vi
kan ha en del felles interesser av
å få det til, men foreløpig vet vi
litt lite om innhold og drift.
Dessuten må fylkets kulturmin-
neavdeling avklare omman kan
gjenreise bygningen, sier hun.
– Er ikke et infosenter midt i

blinken for uthavnsprosjektet?
– Det kan det godt være, uten

at jeg kan love noe før vi vet litt
mer, sier Martinsen.

Må ha dispensasjon
Seniorrådgiver Thomas Hirsch
hos Aust-Agder fylkeskommu-
nes kulturminneavdeling sier
man er avhengig av dispensasjon
fra fredningen, selv om låven og
sjøbua ble revet.
–Siden de forrige bygningene

er borte, blir det en ny vurdering.
Det er også et kapittel for seg om
muren som står igjen vil tåle det,
sier han.
Hirsch sier tilbakeføring av

bygg er innenfor det fredningen
tillater.
–Men da er det gjerne snakk

om vinduer eller andre ting, ikke
et helt hus. Det kan jeg faktisk
ikke huske å ha vært borti før,
men tilbakeføringer som kan do-
kumenteres blir ofte akseptert,
sier han.

Optimistiske
Ordfører Arne Thomassen i Lil-
lesand er positiv etter å ha tatt
fylkeskommunen og Tolldirekto-
ratet med til Brekkestø.
–Jeg har troa. Hvis fylkeskom-

munen sier ja til et uthavnssen-
ter i Brekkestø, vil vi få den til-
slutningen som gjør at
Tolldirektoratet lar oss gjenopp-

bygge låven, sier han.
Det er fortsatt en vei å gå. For

å komme videre er det avgjøren-
de at fylkets uthavnsprosjekt
innlemmer uthavnssenter i pla-
nene. De vil ha et styringsgrup-
pemøte i april, og Tolldirektora-
tet vil avvvente en offisiell
uttalelse derfra før de behandler
forespørselen fra Lillesand om å

Positive signaler om k

TROR PÅ REALISERING: Olaf-Trygve Tønnessen i Brekkestø vel har i mange år kjempet for at låven og sjøbua kan tilbakeføres slik det var. Ordfører Ar

FAKTA

b Brekkestø vel og Lil-
lesand kommune ønsker
å tilbakeføre låven og
sjøbua på eiendommen til
Tolldirektoratet i Brekke-
stø.
b Bygningene ble revet
i 1963, til tross for at de
ble fredet på lik linje med
tollstasjonen i 1923.
b Tanken er at uthavns-
senteret skal formidle
kystkulturen på Sørlandet
og livet i uthavnene.

UTHAVNSSENTER
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Prosjektet er i alle fall
innenfor rammeneav
det vi har tillat før.

Semming Bråthen, seksjonssjef i
Tolldirektoratet.
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kystsenter i Brekkestø

Olaf-Trygve Tønnessen i Brekkestø vel har i mange år kjempet for at låven og sjøbua kan tilbakeføres slik det var. Ordfører Arne Thomassen håper på positive tilbakemeldinger fra fylkeskommunen og Tolldirektoratet.

UTHAVNSPROSJEKT: Hege Kristin Martinsen er prosjektleder for
agderfylkenes prosjekt om sørlandske uthavner.

INGEN LOVNAD: Seksjonssjef Semming Bråthen i Tolldirektoratet vil
vite mer om prosjektet før de kan si ja til gjenoppbygging av låven.

BLE REVET: Låven bak tollstasjonen i Brekkestø ble revet i 1963, til
tross for at bygningen var fredet.

få gjenoppbygge låven.
Både tollmyndighetene og fyl-

keskommunenmener de har for
lite informasjon til å ta en beslut-
ning, men det vil Olaf-Trygve
Tønnessen i Brekkestø vel gjøre
noe med.
– Vi må begynnemed oss selv.

Både velforeningen og kommu-
nen må stå på. Det er vi sommå

være pådrivere, og så må vi få
med oss fylkeskommunen og
vernemyndighetene på at dette
prosjektet kan være interessant.
Jeg er optimistisk. Ingen av par-
tene var negative, og det tolker
jeg positivt, sier han.

b Sindre Haugen Mehl
sindre.haugen.mehl@lp.no
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