
Til alle husstander i Lyngør.

Verneverdige, tette trehusmiljøer er å betrakte som uerstattelige nasjonale 
kulturverdier for almenheten og oss som har slike kulturskatter. 

Riksantikvaren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har derfor 
gjennomført en brannteknisk og kulturhistorisk kartlegging av den tette, verneverdig 
trehusbebyggelsen i Tvedestrand kommune.

Det ble registrert to områder hvor man mener det kan være stor fare for områdebrann, 
nemlig Tvedestrand sentrum og i Lyngør.

Det er et uomtvistelig faktum at tidlig brannvarsel, i kombinasjon med enkelt tilgjengelig
utstyr/installasjoner for effektiv brannslukking, gir økt brannsikkerhet i områder hvor 
det er verneverdig, tett trehusbebyggelse.

Tvedestrand kommune, Lyngør Vel og Grunneier-foreningen, lokal brannmester samt 
Forebyggende Avdeling/ØABV har over tid samarbeidet om brannsikrings- og  
konsekvensreduserende tiltak, med det formål å redusere muligheten for branntilløp i 
Lyngør. 

Blant flere pågående og planlagte brannsikringstiltak  blir nå et trådløst 
områdebrannalarmanlegg, med direkte varsling til 110-sentralen i Arendal, gjort 
tilgjengelig for beboerne i Lyngør.  Vesentlig sponset av Riksantikvaren.
Som man ser av den vedlagte ”Avtale om områdebrannalarmanlegg i Lyngør”,
er dette et svært viktig bidrag til tidlig varsling av et mulig branntilløp.
Brannen i Sandbukta sies å ha vært en ulmebrann i lang tid før den ble oppdaget.   Dette 
varslingsystemet ville varslet brannen hos brannvesenet tidsnok til å redde huset.   
Slike anlegg er montert med stor suksess på Mærdø og Tyholmen i Arendal.

Hver Grunnpakke er subsidiert av riksantikvaren med ca 65% og koster kun kr. 6.250,- 
inkl mva.  Pluss de årlige utgiftene til service, ettersyn og batteriskifte på kun kr. 1250.- 
inkl mva.  Dette gjøres av Brannvesenet.  = ca 200,- pr mnd fordelt over 5 år, de neste 5 
år kun kr 100,- pr mnd. Hver og en kan søke sitt forsikringsselskap om reduksjon i sin 
premie for denne direkte brannvarsling til 110, om du er hjemme eller ikke!

Frist for påmelding er satt til 15. april, og montering av utstyret vil starte medio mai.
Etter-påmeldelse vil bli vurdert, og hvis aksept til høyere pris.

Vi ber derfor om at den enkelte beboer/hjemmelshaver setter seg inn i/aksepterer 
denne avtalen og gjennom dette bidrar til å sikre det unike og verneverdige miljøet vi 
har i Lyngør.

Med vennlig hilsen, og påmelding til
Lyngør Grunneierforening, v/ Emil Schwabe Hansen, tlf 916 00 891 
epost EmilSH@Gmail.com
Lyngør Vel, v/ Fredrik Brodersen,  tlf 3716 6500  
epost Fredrik@Doyle.no




