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VEJ-A-01 – Renovering af strandtoiletter 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Vej- og Parkpolitik  

Vedtaget: ................................ Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021, sag nr. 25 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: ..................................... 79792885 

E-mail: ..................................... heinm@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 1.200 600 600 0 

I alt kassefinansieret 1.200 600 600 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding kommune har langs kysten i Naturpark Lillebælt en storslået natur som bidrager til at flere og flere 

borgere og turister kommer ud og får glæde af områdets enestående kombination af et unikt hav- og fjord-

område, natur, strand, landskab, kultur og geologi.  

 

Langs kyststrækningen er der placeret 13 strandtoiletter. Toiletterne er i dag af forskellig beskaffenhed, ma-

terialevalg og alder, og flere fremstår forfaldne og klar til udskiftning. 

Af de 13 strandtoiletter er 4 ældre bygninger som er konstrueret på stedet eller har ophav i gamle ombyg-

gede skurvogne. Toiletterne fremstår ikke tidssvarende med inventar og er i en forfatning på de ydre kon-

struktioner, hvor det ikke længere er rentabelt at reparere. Rengøringsmulighederne på træflader og vinyl er 

svære og bærer præg af mange års brug. 

 

By- og udviklingsforvaltningen foreslår, at der planlægges en udskiftning af 2 strandtoiletter i 2022, og heref-

ter 1 om året i 2023 og 2024.   

 

Det forventes at borgere og turister i Kolding Kommune vil få en markant bedre naturoplevelse med mere 

indbydende strandtoiletter, som man faktisk har lyst til at bruge og dermed også kan forlænge opholdet i 

kommunens skønne naturområder. Forslaget understøtter Teknik- og Klimaudvalgets fokusområde (delmål 

11.7) omkring sikring af universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, 

især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap. 

 

Konsekvensen af manglende renovering vil være at toiletterne må lukkes/nedrives, da det ikke er muligt at 

vedligeholde dem eller rengøre dem på et niveau, vi som kommune ønsker at tilbyde borgere og besøgende. 

Hvis det besluttes at renovere toiletterne, vil der i sommersæsonen blive opstillet festivaltoiletter indtil de re-

noverede toiletter er klar. 
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Etableringsomkostninger: 

Delelementer Udgift i kr. 

Nedrivning, fundament/sand-

pude og entreprenørarbejde 

100.000 

Toiletbygning 500.000 

I alt 600.000 

 

   

 
Figur 1: Ældre strandtoilet Grønninghoved strand 
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Figur 2: Eksempel på ny toiletbygning.  


