SØKNAD OM STATLIG STØTTE TIL TILTAK I STATLIGE FRILUFTSLIVSOMRÅDER ‐ 2021
Organisasjonsnummer: 933277461
Foretaksnavn DRANGEDAL KOMMUNE
Kontonummer: 2635 07 00284 verifisert
Adresse: Gudbrandsveien 7, 3750 DRANGEDAL
E‐postadresse: postmottak@drangedal.kommune.no
Kontaktperson
Navn: Arne Ettestad
Telefonnummer: 95141500
E‐postadresse: ae@drangedal.kommune.no
Utfyller
Navn: Arne Ettestad
Mottaker: Vestfold og Telemark fylkeskommune

SØKNAD

REFERANSENR.: 21SBB884

Prestestranda ‑ TOKE BRYGGE ‑ Utvida toalett, skifterom og dusj.
Navn på tiltak: Utvida toalett, skifterom og dusj.
Navn på friluftslivsområdet: Prestestranda ‐ TOKE BRYGGE
I hvilken kommune skal tiltaket gjennomføres? Drangedal
Gnr./Bnr.: 32/210
Eier av friluftslivsområdet: Kommune
Beskrivelse av tiltaket:
Toke Brygge er mye brukt og dette medfører økt behov for toalettfasiliteter. Eksisterende toalett
består av et HCWC, dette benyttes både til toalettbesøk og som skifterom.
På fine sommerdager er ikke ett toalett dekkende for behovet i området, da det også benyttes av
besøkende til kafeen. Toalettbygget ligger sentralt plassert og er godt synlig for alle som oppholder seg
på badestranda eller i området. Bygningens medtatte fasade bidrar negativt for området og har stort
behov for oppussing, Toalettrommet er også modent for oppgradering.
I tillegg til økt behov for toalett er det ønske om dusjmulighet og eget skifterom.
Eksisterende bygning foreslås behold, men bygget noe om, samt et mindre tilbygg. Størrelsesmessig er
eksisterende toalettrom stort nok til å deles i to. Ett HCWC med ny inngang fra baksiden, og et mindre
toalett med inngang via ny trapp. Dagens overbygde areal foreslås kledd inn og kan benyttes til
omkledning. I tilbygget plasseres omkledningsrom, med dusjmulighet, som er tilpasset rullestol.
I tillegg er det plassert en utedusj i nivå med gangveien og enkel skjerming av vegger og saloondør.
Forventet gjennomført dato: 01.10.2021
Skal tiltaket gjennomføres i et nærområde, dvs. i eller ved by eller tettsted som de fleste av deltakerne
kan nå uten bruk av bil eller båt? Ja
Hvilke brukergrupper retter tiltaket seg mot:
Toke Brygge har etter etableringa av "1000‐årsstranda" i Prestestanda i årtusenskiftet blitt den klart
viktigaste og mest brukte badeplassen for Drangedal sentrum. Etter prosjektet "Toke Brygge" har dette
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utvikla seg til å bli ein samlingsstad for stadig fleire i heile barmarkssesongen. Sandvolleyballbane,
tilrettelagte friområder, open sommarkafe i den gamle butikken ved Buene med meir har medverka til
dette. Det er stadig auke av besøkande på gjennomreise eller frå hytter i regionen. Særleg etter sommaren
2020 såg ein at besøksmengden no gjorde at ein må prøve å utvide tilbodet og å spreie aktivitetane meir i
dette sentrale og attraktive friluftslivsområdet i Drangedal sentrum.
Tallet på potensielle brukere pr år: 20000
Er det utarbeidet forvaltningsplan for området? Ja

Budsjett
Kostnader

Beløp

Byggjearbeider jfr innehnta kostnadsoverslag

600 000

Rigg og drift

200 000

Planlegging, usikkerhet, adm og byggjeleiing, 25%

200 000

Sum kostnader

Finansiering

1 000 000

Beløp

Samlet kostnad

1 000 000

‐ Egne midler

0

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

Omsøkt tilskudd

1 000 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
På hvilken måte?
Ein må då prøve å redusere prosjektet noko og eventuelt også eigeninnsats og eigenkapital frå kommunen
Minstesum for gjennomføring: 700 000
Eventuelle merknader:
Ikke utfylt

Vedlegg
Prosjektplan, TOKE BRYGGE.pdf (Utvidet rapport)
1_TOALETT‐SKIFTEROM‐DUSJ.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Kostnadsoverslag, toalett, KV‐bygg.pdf (Utgiftsoversikt)
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Arne Ettestad for DRANGEDAL KOMMUNE
Levert 29.01.2021
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