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Ikke bare bra: Noen ganger er et toalett det viktigste i livet. Må du så må du, og da er det bra at det ser sånn noenlunde ut. Kontroller viser at noen ganger er forholdene så dårlige 
at et «lykke til» er en naturlig hilsen.  

NoeN går oftere på do enn andre. Uan-
sett hvor ofte vi må, så er det ikke alltid 
vi er hjemme og kan gå på vår egen do, 
der vi vet hvor rent det er og hvem som 
har vært der sist. 

Hvis vi ikke er hjemme eller hos ven-
ner/familie når behovet melder seg, må 
vi bruke en annen do. Kanskje en offent-
lig do eller en do i et offentlig bygg. 

Som kjøpesenter, kafé, bensinstasjon, 
treningsstudio, campingplass, basseng-
anlegg eller kanskje på et toalett langs 
landeveien. 

er det prekært er vi kanskje mindre 
kresne og finner oss en do nært oss så 
fort som mulig. Er vi et sted ute uten do 
tilgjengelig, bruker vi gjerne naturen 
også. 

Noen er imidlertid mer kresne og da 
kan det fort bli kritisk. 

For NoeN år siden inspiserte vi alle 
skoletoalettene i Salten. Disse skal være 
tilrettelagt for at elevene skal kunne gå 
på do i en privat sfære.

De skal være rene og i god stand, det 
skal være rydding med nok dopapir, nok 
lys og god ventilasjon. 

Når vi hører om elever som ikke orker 
eller tør å gå på do på skolen, men holder 
seg helt til de kommer hjem, da skjøn-

ner vi at utilfredsstillende doforhold er 
et helseproblem på flere nivåer. 

Det ene er selve toalettet og de hygie-
niske forhold kanskje med uappetittlige 
og illeluktende doer. Det andre er den 
psykiske terskelen noen har i forhold til 
trygge og private omgivelser.

det er ingen lov som sier at dobåser 
med halvdører er forbudt på skoler, men 
vi mener at dette ikke er tilfredsstillen-
de nok i våre dager for å oppnå en god 
nok privat sfære. 

Det skal være greit og trygt for elevene 
å gå på do. 

vi hAr vel alle opplevd ymse toalettfor-
hold på vår leten etter et avtrede utenfor 
hjemmet. Manglende dopapir, skittent, 
kaldt, lukt, osv. 

Hvor fristende er det å gjøre sitt for-
nødne da. Hvis nøden er stor holder vi 
kanskje for nesen og klarer oss uten do-
papir og vaskemuligheter. 

For mulighet til å vaske hendene et-
terpå er også viktig. Ved toaletter som 
settes opp på steder uten rennende 
vann, kan det settes opp antibac-stati-
ver for å erstatte såpe og vann. 

så vet vi at noen bruker toalettet til 
helt andre ting enn å gå på do – er lysten 

stor kan det være at kjæresteparet fin-
ner avlukket tilfredsstillende til sin 
kjærlighetsaktivitet også. 

Andre kanskje mindre hyggelige akti-
viteter knytter seg til rus, som dessverre 
også offentlige toaletter utsettes for.

Behovet kAN også melde seg når vi er 
på reise langs landeveiene våre. 

Der finnes det toaletter på bensinsta-
sjoner og vår erfaring er at disse stort 
sett er i god hygienisk tilstand, rene og 
altså åpne for alle som reker forbi, uan-
sett om de legger igjen penger på stasjo-
nen eller ikke. En stor stjerne til bensin-
stasjonene.

Mellom disse bensinstasjonene er det 
mange mil med vei og rasteplasser her 
og der, men dårlig med toalett-tilbud. 

Det ser vi resultatet av i veikanter som 
da benyttes flittig. 

de toAlettByggeNe som er satt opp 
er av svært ulik standard, mange av dem 
er ikke engang åpne for bruk bestandig. 
Og mulighet for håndvask/desinfeksjon 
er relativt fraværende. 

Her har vi forbedringspotensial. Had-
de vi klart å tilby reisende toaletter i 
jevnlig avstand og i attraktiv stand slik 
at det er en lav terskel for å bruke de, så 
hadde vi sikkert klart å unngå at skog-

kanten bak rasteplassene ser ut som en 
10 kvadratmeter felles naturdo. 

Så ingen stjerne til de ansvarlige her. 
Selv på festivaler med rader av doer og 
masse mennesker klarer de å levere mer 
innbydende forhold enn på rasteplasse-
ne langs veiene våre. 

UANsett hvordAN en eier holder det 
offentlige toalettet ryddig og rent, så bør 
vi som bruker det ta ansvar for ikke å 
forlate det i dårligere stand enn det var 
da vi gikk inn. 

Det skal ikke være nødvendig å ønske 
lykke til når vi skal på et offentlig toalett. 
Der har vi alle et ansvar.

Må du så må du

InnsIkt
kAtAliN NAgy 
er daglig leder i 
Helse- og 
miljøtilsyn 
Salten. Hun 
skriver om 
helse og miljø.


