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From: Martina Henze
Sent: 11. august 2022 14:26
To: Camilla Stolt Nielsen
Cc: Marie Holm-Andersen
Subject: SV: Toiletter på Bellahøj Friluftsscene

Kære Camilla

Jeg bidrager gerne med en faglig begrundelse.

Forvaltningen har ved udarbejdelsen af toiletprioriteringslisten vurderet  alle indkomne forslag fra de 12 lokaludvalg, 
og i den forbindelse har de relevante medarbejdere (Kvalitet , Bygningsdrift , byrumsforvalter) også besøgt toilet terne 
i Bellahøjparken, med fokus på følgende spørgsmål:

Hvilket  toiletbehov er der i Bellahøjparken?
Hvilket  renoveringsbehov er der i Bellahøjparken?

Toiletbehov kan være enten et  permanent behov, dvs. året  rundt , eller et  midlert idigt behov, der kan opstår for 
korte perioder i forbindelse med fx arrangementer. Ved et  midlert idigt  behov for mere toiletkapacitet  ifm. et  
arrangement  er arrangøren forpligtet  t il selv at  sørge for det, fx ved at  leje midlert idige toilet ter – det te er ikke en 
kommunal opgave.

Toiletbehov i Bellahøjparken

 Det permanente toiletbehov i Bellahøjparken er fint  dækket  med det  eksisterende handicapvenlige toilet . De 
øvrige toilet ter er ikke længere i brug og aflåst .

 Ved midlert idige behov for mere toiletkapacitet  fx i forbindelse med arrangementer er arrangøren forpligtet  
t il selv at  sørge for den fornødne toiletkapacitet , fx ved at  leje midlert idige toilet ter.

Renoveringsbehov i Bellahøjparken

 Det handicapvenlige toilet  i Bellahøjparken er i god stand og har ikke brug for renovering.

 De øvrige toilet ter i Bellahøjparken er ikke i god stand, men da de ikke længere er i brug, skal de heller ikke 
renoveres. 

Samlet  set  har forvaltningen vurderet , at  der er t ilst rækkelig toiletkapacitet  i Bellahøjparken, og stedet  er derfor ikke 
medtaget  i toiletprioriteringslisten. 

Der er ingen planer om at  nedrive toilet tet  i Bellahøjparken. Rygtet  er måske opstået , fordi der er beslut tet  at  
nedrive toilet terne i Bellahøjmarken, som er i meget  dårligt  stand. Her gælder de samme regler, nemlig at  
arrangører af særlige events er forpligtet  selv at st ille den fornødne toiletkapacitet  t il rådighed.

De bedste hilsner

M art ina

Fra: Camilla Stolt  Nielsen <LJ8E@kk.dk> 
Sendt: 11. august  2022 11:08
Til: M art ina Henze <D31K@kk.dk>
Cc: M arie Holm-Andersen <CK23@kk.dk>
Emne: Toilet ter på Bellahøj Friluftsscene

Kære M art ina
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Der er ikke nogen faglig begrundelse for, hvorfor toilet ter på Bellahøj Friluftsscene ikke er prioriteret  på 
’toiletpriorteringslisten’, godkendt  af TM U d. 13. juni: Teknik- og M iljøforvaltningens toiletprioriteringsliste 2022 –
indsatser t il øget  toiletkapacitet  og serviceniveau |  Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Lokaludvalget  har i høringen ønsket  renovering af toilet terne på Bellahøj Friluftsscene, ønsker det  også t il 
kommende budget forhandlinger og drøftede det  med Line Barfod på cykeltur i går.

Vil du ikke sende mig forvaltningens vurdering af, hvorfor toilet terne på Bellahøj Friluftsscene ikke prioriteres? 
Endvidere går der rygter om, at  toiletterne i stedet  skal rives ned? Kan du hjælpe med at  afklare, hvordan det  
forholder sig? Så kan jeg formidle det  t il lokaludvalget .

Tak for hjælpen

M ed venlig hilsen 

Camilla Stolt Nielsen
Lokaludvalgssekretær
Sekretar iatet for  Brønshøj-Husum  Lokaludvalg
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