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Innledning 
 
I budsjett 2020 ble det avsatt investeringsmidler til oppgradering av friluftsområder i kommunen. 
Dette innebærer en heving av standard på de tilrettelagte friluftsområdene kommunen drifter og 
vedlikeholder. 
 
Under følger en gjennomgang av de områder og tiltak som kommunen ønsker å få utført.  
 
 
Sammendrag, tiltak friluftsområder 2020 
 

Område Tiltak  
Åsanden  Utsetting av nytt toalett 

 Utplassering av informasjonsskilt 

 Godkjent bålplass 

 Utvidelse av parkeringsareal 

 Rydding av trær og kratt utover rydding som 
del av ordinær drift 

 Oppsetting av infotavle 

  

Meieriodden  Utsetting av nytt toalett 

 Skilt – fundament og stolpe 

 Godkjent bålplass 

 Tursti til båthavna + sittegrupper 

 Oppsetting av infotavle 

  

Høversjøen Pusse opp toalett 

 Badebrygge 

  

  

  

Rivning/fjerning *Fjerning gamle toaletter 

  

 
 
*Her må man fjerne eksisterende septiktanker. Dette må leveres til godkjent mottak.     
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1. Behov for tiltak  

nr Tiltak  Beskrivelse Krav til tiltaket 

1 Sette ut nytt 

toalett 

Oppsetting av toalett etter 

leverandørs beskrivelse.  

 

link til toalettleverandør: 

https://www.danfo.com/wp-

content/uploads/Danfo-Toaletthus-

med-solceller_2020_NO.pdf 

 

 

 

 

 

Sette på plass nytt toalett. Dette er 

kjøpt inn av kommunen. 

Det må etableres et fundament 

etter de krav som foreligger fra 

leverandør av toalettet.  

 

Teknisk spesifikasjon på 

oppsetting av toalettet. Se link 

under beskrivelse. 

 

 

2 Fjerning gamle 

toaletter 

Dagens toalett må fjernes.  Enten gjennom nedbrenning 

og/eller levering til miljøstasjon.  

3 Informasjonsskilt Oppsetting av informasjonsplakat Ønsker gjenbruk av eksisterende 

tavleramme. 

4 Godkjent 

bålplass  

Etablering av godkjent bålplass som 

kan brukes hele året.  

Bålplass etter anvisning av 

brannvesenet.  

Brannvesenets anvisning:  

https://www.orbrann.no/publisert-

innhold2/fritid-camping-

hytte/balplass/#heading-h3-8 

5 Utvidelse av 

parkeringsareal 

På dager med mye besøk er dagens 

parkeringsareal for lite. I forbindelse 

med dette tiltaket må det også legges 

toppmasse på eksisterende 

parkeringsareal og adkomstveg.  

Areal: ca. 900 m2.  

Hogst og opparbeidelse av 

parkeringsplass. 

Grusdekke.  

Trolig må det også etableres noe 

grøfting/ drenering av vann.  

https://www.orbrann.no/publisert-innhold2/fritid-camping-hytte/balplass/#heading-h3-8
https://www.orbrann.no/publisert-innhold2/fritid-camping-hytte/balplass/#heading-h3-8
https://www.orbrann.no/publisert-innhold2/fritid-camping-hytte/balplass/#heading-h3-8


   
 

 

6 Rydding av trær 

og kratt utover 

rydding som del 

av ordinær drift 

Busker og kratt fra stranda og plenen 

bør fjernes. Deretter må det etableres 

plen eller strand. Det bør også ryddes 

en del kratt ellers på området for å 

gjøre stedet mer velstelt og lettstelt. 

Dette vil gjøre området mer 

tilgjengelig og attraktivt for publikum.  

 

 



   
 

2.Fotografier 

 

Figur 1. Toalettet 

 

Figur 3, Infotavle 

 

 

Figur 2 Grill 

Figur 4 Stranda på Åsanden 



   
 

 
 

 

Reguleringsplan for Åsanden 

 

 



   
 

Meieriodden – Båthavna  



   
 

 

1. Behov for tiltak  

nr Tiltak  Beskrivelse Krav til tiltaket 

1 Nytt toalett Samme tiltak som ved Åsanden, 

oppsetting av nytt toalett fra 

leverandør.  

 

https://www.danfo.com/wp-

content/uploads/Danfo-Toaletthus-

med-solceller_2020_NO.pdf  

Sette på plass nytt toalett som 

kommunen har gjort innkjøp av. 

Dvs. at det må etableres et 

fundament etter de krav som 

foreligger fra leverandør av 

toalettet.   

 

2 Informasjonsskilt Oppsetting av informasjonsskilt.    

3 Godkjent 

bålplass 

Etablering av godkjent bålplass som 

kan brukes hele året. 

Utføres etter anvisning fra 

brannvesenet.  

https://www.orbrann.no/publisert-

innhold2/fritid-camping-

hytte/balplass/#heading-h3-8 

4 Sti/turveg fra 

meieriodden til 

båthavna 

Stien fra meieriodden til båthavna bør 

oppgraderes. Bedre dekke av grus. 

Det skal også etableres 2 sittegrupper 

langs stien med utsikt til sjøen (små 

grønne lommer med beplantning og 

sitteplass). Man må få etablert mest 

mulig parkarealer som er lettstelte (i 

Stien må ha grusdekke, 2,5 

meters bredde.  

Grønne lommer langs stien skal 

ha sitteplass, min 1 krakk med 

plass til 2. Eksempler: 

https://www.orbrann.no/publisert-innhold2/fritid-camping-hytte/balplass/#heading-h3-8
https://www.orbrann.no/publisert-innhold2/fritid-camping-hytte/balplass/#heading-h3-8
https://www.orbrann.no/publisert-innhold2/fritid-camping-hytte/balplass/#heading-h3-8


   
 

dag er det villnis). Evt. også 

oppgradere sti/turveg videre fra 

båthavna til Gårder.  

 

 



   
 

2.Fotografier 

 

 

 

 

 

  

 



   
 

Høversjøen   

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

1. Behov for tiltak  

nr Tiltak  Beskrivelse Krav til tiltaket 

1 Pusse opp 

toalett 

Dagens toalett er lite innbydende. 

Bærer preg av lang tids bruk. Skifte 

ut selve toalettet, og enkel oppussing 

gjennom å beise/male toalettet inne 

og ute.   

Vandalsikkert toalett tilrettelagt for 

bevegelseshemmede. Tilpasse 

inngang til toalettet for 

bevegelseshemmede.  

 

2 Badebrygge Det bør etableres badebrygge ute i 

vannet (ikke tilkoblet land) da dette 

kanskje vil øke attraktiviteten til 

stedet noe.  

Må skje etter søknad/melding til 

Østre Toten kommune samt 

grunneier MEV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

2.Fotografier 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



   
 

Beskrivelse bålplass (krav til tiltak) 

1. Krav fra brannvesenet til godkjent bålplass:  

Brannvesenet kan godkjenne permanente bålplasser dersom de oppfyller disse kravene: 

• Det skal innhentes tillatelse fra grunneier om opprettelse og bruk av permanent bålplass. 
Dette må dokumenteres. 

• Bålplassen skal etableres ved bruk av fast ubrennbart materiale som underlag. Humuslag, 
røtter og lignende fjernes i en diameter på 7 meter, og påføres et tilstrekkelig lag med grus 
eller annen ikke brennbart materiale, Vegetasjon og innhegnende grener nærmere enn 8 
meter fra kant av bålet fjernes. Diameter på bålet skal ikke overstige 1 meter. 

• Det skal være ansvarshavende for den permanente bålplassen Dette kan være en person, 
forening eller en virksomhet. 

• Bålplassen skal ikke benyttes når det har gått ut varsel om skogbrannfare eller når 
brannsjefen har innført lokalt totalforbud. Plassen merkes «bålbrenning forbudt». 
Ansvarshavende plikter og følge med på skogbrannfareindeksen og merke plassen med 
«bålbrenning forbudt» når det er aktuelt. 

• Ved bålplassen må det forefinnes muligheter for slukking. For eksempel sisterner for 
oppsamling av regnvann, myr med mosetorv, sand, slukkeapparat. I nærheten av vann kan 
bøtter/vannkanne være gunstig. 

• Rutiner for bruk av bålplass skal til enhver tid være godt synlig i nærheten av bålplassen. 

Kontaktperson i Øvre Romerike brann og redning: E-post: Odd.Ola.Berg@orbrann.no 

 

mailto:Odd.Ola.Berg@orbrann.no

