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Svar på skriftlig spørsmål til ordføreren om "Betal restaurantene for å la trengende bruke deres
toaletter"
Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost datert 22.08.18, som lød:
«Det har i den senere tid kommet klager på at Kristiansand har for få offentlige toaletter. Nye
offentlige toaletter er dyre å bygge og vanskelige å holde i god stand. Når trengte, turister og
fastboende, i dag må på do så velger de fleste å forsøke å benytte private sådanne, på kafeer,
restauranter eller hoteller. Dette er en ekstrakostnad og en belastning for de restaurantene som ligger
plassert langs de mest trafikkerte stedene i byen.
Vurderer ordføreren det slik at det å betale restauranter, kafeer, hoteller og eventuelle andre private
interessenter for å tilby åpne toaletter til trengende kan være hensiktsmessig og en smartere løsning
enn offentlige toaletter? Dette har nå, så vidt interpellanten vet, vært forsøkt i Bergen denne sommeren
og kommunen kan søke erfaring derfra.
Arve Stokkelien
Kristiansand Høyre»
Svar:
Må man, så må man. I dag har Kristiansand kommune fire offentlige toaletter, der to er på vei til å
fases ut. Anlegget i Wergelandsparken erstattes med offentlige toaletter i nedgang til Torvet fra
Wergelandsparken og driftes mot tilskudd fra kommunen. Erfaringene med drift av dagens offentlig
toalett på rutebilstasjonen er ikke tilfredsstillende, og utallige forsøk på forbedringer har ikke vært
vellykket. Nytt offentlig toalett etableres som en del av driften til kiosk/venterom når nye Kristiansand
rutebilstasjon åpner i 2019. Dette vil det være en betydelig forbedring av tilbudet enn i dag, spesielt
for reisende med kollektivtrafikk.
De øvrige kommunale toalettene er i Tresse og på Tangen ved parken ytterst, langt fra kafeer og
restauranter. Primært betjener de brukerne av parkanleggene. I tillegg kan alle benytte toaletter i
Rådhuskvartalet, biblioteket og i andre offentlige bygninger i deres åpningstider.
Like fullt er tilfellet at mange av byens besøkende benytter toaletter på byens restauranter og hoteller.
De fleste lar trengende benytte sine toaletter. Stort sett uten at det har særlig påvirkning på driften eller
utgiftene. Men, i perioder kan det være spesielt stor pågang, som for eksempel for restaurantene rundt
torget når kommunen innvilger arrangementer i helgene. Enkelte restauranter må også kunne sies å ha
en særlig stor belastning. Eksempler på dette er Sjøhuset om sommeren for besøkende i Nupenparken
og Tresset, og restaurantene rundt fisketorget på fiskebrygga.

Kommunen har et ansvar for tilfredsstillende toalettilbud til byens besøkende. Jeg ber derfor
administrasjonen gå i dialog med restaurant- og hotellbransjen for å kartlegge utfordringene.
Administrasjonen bør samtidig innhente erfaringer fra Bergen og eventuelt andre steder der kommunal
støtte har vært testet ut. Med dette som bakgrunn vil jeg be administrasjonen komme opp med forslag
til hvordan kommunen eventuelt bør være med å ta noen av kostnadene knyttet til allmennhetens
behov for toalettfasiliteter.
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