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Spørsmål 85 (2021) fra Herman Ekle Lund (V): Kostnadsbilde for vedlikehold av toaletter på 
badeplasser og parker fram til skoleferien 
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Det har kommet en rekke henvendelser i media og i andre kanaler fra innbyggere som er frustrerte over 
at toaletter i friarealer rundt i kommunen er stengte. 
 
Som følge av de sterke covid-begrensningene supplert med det fine været så er det naturlig nok veldig 
mange som bruker friluftstilbudene i kommunen allerede nå, men som møter stengte dører når de 
trenger å benytte fasilitetene. Dette kommer som følge av kuttet i økonomiplanen på P11 på «Park - 
kutt av driftsoppgaver 12%» med besparelse på 2 millioner. 
 
Det er imidlertid ikke spesifisert her den detaljerte kostnaden for akkurat dette tiltaket. 
 
Jeg ber derfor rådmannen, så snart det er anledning, å svare ut hvor mye det vil koste å gjenåpne disse 
toalettene / denne tjenesten allerede ved første mulige korsvei, og fram til skoleferien. 
 
Svar 
 
Totalt har virksomheten 16 toaletter i parker, friområder og badeplasser.  
Tidligere praksis har vært at disse toalettene er åpne i tidsrommet 1. april til 31. september og vaskes fra 
en til tre ganger pr uke. Det har ikke vært noe vask eller ettersyn i helgene. Dette renholdet var 
budsjettmessig beregnet til kr 500 000,-.  
Fra og med 2021 ble det som innsparingstiltak lagt inn en reduksjon på åpningstidene for disse 
offentlige toalettene, ved at disse kun skulle være åpne i skolens sommerferie. Budsjettmessig er det 
beregnet at det vil koste kr 250 000,- å ha toalettene åpne i skolens sommerferie. 
 
I år er det spesielle føringer fra Smittevernrådet på grunn av koronasituasjonen. Skal offentlige toaletter 
holdes åpne må de rengjøres minimum en gang om dagen. Det anbefales også at det er tilgang på 
håndhygiene, men de aller fleste av kommunens toaletter i parker, friområder og badeplasser er typiske 
«rasteplasstoaletter» uten tilgang til vann og derigjennom heller ikke mulighet for håndvask. Det er 
derfor viktig å informere om at brukerne selv sørger for håndhygiene, samt informere om smittefare, 
brukernes eget ansvar for smittevern og at offentlige anlegg ikke bør benyttes ved symptomer. 
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Dette betyr at kommunen påføres en økt kostnad allerede ved å ha toalettene åpne i skolens 
sommerferie, siden toalettene må rengjøres daglig. For 2021 er det beregnet at denne merkostnaden vil 
beløpe seg til kr 500 000,-. I 2020 ble slike merkostnader ifm korona-tiltak kompensert virksomheten, 
om det vil skje også i 2021 er ikke avklart.  
 
Om toalettene i tillegg skal være åpne resten av sesongen vil det medføre betydelig økte kostnader så 
lenge føringene rundt koronasituasjonene er gjeldende. Det er beregnet at åpne toaletter i perioden fra 
og med mai til og med september vil medføre kostnader på ytterligere kr 750 000,-.  
 
Det har i forbindelse med våropprydding ikke vært oppdaget særlige utfordringer eller synlige spor som 
tilsier at stengte toaletter har medført spesielt mye forsøpling eller tilgrising av naturen. 
 


