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Mulighet til å benytte toalettfasiliteter er en hyggelig bonus når man besøker hytter og utfartssteder i 
marka. Eksempelvis Landfalltjern og Klopptjern kan tilby dette. Men noen steder, slik som eksempelvis 
Friluftsmuseet, mangler dette. Det reduserer besøkspotensialet ved eksempelvis arrangement dersom 
publikum må gå langt, evt reise hjem, for å gå på do.  
 
Kan rådmannen svare på følgende:  
 

 Hvilke hytter og utfartssteder slik som de nevnte, innenfor kommunegrensene, har ikke/har 
toalettfasiliteter slik som beskrevet over? Ønsker en oversikt over dette.  
 

 Hvor mye koster det å etablere slike løsninger? Eksemplifiser gjerne ulike typer løsninger; fra 
«festival-do» til mer permanente og solide hyttekonstruksjoner og gammeldags utedo, etc.  
 

 Hvis vi tar utgangspunkt i at det er ønskelig å etablere tilbud der det mangler: kan rådmannen 
eventuelt anbefale samarbeid med frivilligheten (venneforeninger etc.) for å gjøre dette arbeidet? 
Hvis ja; hvordan vil rådmannen anbefale at dette kan foregå?  

 
Svar 
 

 Hvilke hytter og utfartssteder slik som de nevnte, innenfor kommunegrensene, har ikke/har 
toalettfasiliteter slik som beskrevet over? Ønsker en oversikt over dette? 

 
Landfalltjern                      Toalettanlegg – eid og driftet av DK 
Klopptjern                          Toalettanlegg – eid og driftet av DK 
Blekktjern                           Utedo driftet av DNT og av Natur med driftsavtale Asvo 
Årbogen                              2 stk. festival do en for HC og en for vanlig, driftes av de som driver 
kiosk + tilsyn fra egen drift. Leid av ekstern aktør 
Hagatjern                           2 stk festival do en for HC og en for vanlig, driftes av de som driver kiosk 
+ tilsyn fra egen drift. Leid av ekstern aktør 
Bergerbukta                      Toalettanlegg - ett gammelt toalettanlegg og ett nytt som ble etablert i 
2019. 
Knemstranda                    Toalettanlegg som ble etablert i 2019 
Batteriøya                          Toalett i samarbeid med Båtforeningens bygg. 
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Skjæra badeplass            Toalettanlegg - driftes av DK 
Tangen Fjordpark           Toalettanlegg - driftes av DK 

  

 I Svelvikmarka er det ingen toalettanlegg som er knyttet til utmarksparkering eller skiløyper. 
Med unntak av Vassås som har 2 stk. festivaltoaletter på tunet, i påvente av ny utedo i gammel 
stil. De toalettene eies av Drammen Kommune og driftes av frivillige. I Svelvikmarka er det en 
skihytte, driftes av skigruppa til Sif og det er en utedo tilknyttet hytta.  

 På Konneruds skistadion er det toaletter tilgjengelig i Konnerudhallen (når den er åpen), det er 
ikke kommunalt.  

 På MIF hytta, der er det toalett når den er åpen, det er en viktig utfartsparkering/utfartssted, 
men er ikke kommunalt.  

 Ved Ulevann hvor det er fin adkomst via Ulevannsveien (betalingsvei) og parkeringsmuligheter 
her det eksempelvis ingen toalettfasiliteter.  

 På Tverken og Stronghytta, er det utedo, de verken eies eller driftes av kommunen. 
  

 Hvor mye koster det å etablere slike løsninger? Eksemplifiser gjerne ulike typer løsninger; fra 
«festival-do» til mer permanente og solide hyttekonstruksjoner og gammeldags utedo, etc.  

 

 Festivaldo både HC og vanlig har en kostnad for å leie og en for å drifte. Leie koster ca. 3000-
6000 kroner pr. mnd. litt avhengig av type + transport og drift (tømming og renhold), hyppig 
renhold er viktig for hygiene og trivsel. Utedoer krever renhold og tømming, Ca. kostnad 
estimert til 100.000 - 200.000 kroner/år. 

 Moderne toaletter koplet til offentlig vann og avløp er dyrt og etablere, krever at det er 
offentlig vann, avløp og tilgang på strøm i området. Det gir til gjengjeld en helt annen 
standard og miljøeffekt som da selvsagt har sin pris både på drift og vedlikehold. Resultatet 
er at det blir hyggeligere for alle. Anskaffelseskost per toalett er beregnet til 700.000 kroner 
+ tilknytning til offentlig nett. Det er inklusiv HC toalett + vanlig toalett + teknisk rom 
(nettopriser). Etablering av toaletter i marka er søknadspliktige tiltak.  

 

 Hvis vi tar utgangspunkt i at det er ønskelig å etablere tilbud der det mangler: kan rådmannen 
eventuelt anbefale samarbeid med frivilligheten (venneforeninger etc.) for å gjøre dette arbeidet? 
Hvis ja; hvordan vil rådmannen anbefale at dette kan foregå?  

 
Dersom det skal etableres toaletter på kommunale områder som skal benyttes av allmennheten i 
tilknytning til friluftsliv, bør dette være på kommunal eiendom hvor det er enkelt å drifte. 
Rådmannen anbefaler at kommunen står for etablering av slike toaletter der hvor dette er 
ønskelig. Dersom kommunen skal drifte toaletter i samarbeid med frivilligheten, bør dette 
organiseres igjennom egne driftsavtaler. Dette kan være en god løsning, men bør vurderes for 
hver lokasjon. 

 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 
 


