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SLUTTRAPPORT

Øyangen friluftsområde ‑ Nytt toalettbygg Øyangen

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Ja
Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:
Nytt toalettbygg er på plass, og tatt i bruk. Toalettet er universelt utformet. Det gamle er revet og levert
til godkjent mottak.

Beskriv kort hva ved tiltaket som var spesielt vellykket, middels vellykket og mindre vellykket:
Vi har mottatt positive meldinger fra publikum om det nye toalettet.

Beskriv kort, gjerne med stikkord, hva som vurderes som suksesskriterier for å lykkes med denne type
tiltak:
Dette tiltaket ble gjennom av kommunen uten dugnadsinnsats. Det innkjøpte ferdige toalettet er en god
løsning med vanntank, og ingen utslipp, noe som er viktig ved en badestrand. Nok ressurser til
vedlikehold/drift blir viktig for at toalettbygget skal fungere. Kommunen har en god del kostnader til drift
av de statlig sikra friluftsområdene.

Gi en vurdering av, eller eventuelt tall for dersom det er foretatt tellinger, for antall brukere av området
før og etter tiltaket:
Ingen tellinger, og det var heller ikke det beste været for bading i sommer.

Eventuelle merknader:
Ikke utfylt

Regnskap

Kostnader Budsjett Regnskap
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Nytt toalettbygg ‐ innkjøp og oppføring 620 000 543 549

Riving av eksisterende toalettbygg 30 000 35 311

Sum kostnader 650 000 578 860

Finansiering Budsjett Regnskap

Støtte fra tilskuddsordningen 325 000 250 000

Egne midler 325 000 328 860

Andre offentlige tilskudd 0 0

Annen finansiering 0 0

Sum finansiering 650 000 578 860

Regnskapsbalanse: 0

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:
Innkjøp av toalett: kr 472 875
Montering med person, gravemaskin, grus‐ og hellelegging

Ring av det gamle
‐ miljøsaneringsrapport
‐ gebyr avfallsmottak
‐ eget arbeid ‐ persontimer, gravemaskin, og lastebil

Vedlegg
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Regnskap Øyangsvatnet.pdf (Regnskap)
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