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For 10 år siden ble Danfo 
AS etablert på det norske 
markedet etter tidligere 
å ha vært en del av en 
produktportefølje under 
selskapet Hibas AS, helt 
siden 1980-tallet. Det 
svenske morselskapet har 
erfaring fra mer enn 40 år 
med leveranser av offentlige 
toalettløsninger. 

Kommunen velger – vi 
leverer
Norge er et land med flott 
natur som lokker stadig flere 
turister, men hvor mange 
opplever at det er begrensede 
toalettmuligheter? 
Eksempelvis har vi 
turistattraksjonen Lofoten, 
hvor folk har gjort sitt 
fornødne andre steder 
enn der hvor de skulle. 
Det samme gjelder på 
Vestlandet, som i Geiranger. 
«Lofoten har hatt begrenset 
toalettkapasitet i forhold til 
turiststrømmen og har nå 
lagt ut på anbud for 8 -10 nye 
toalettprosjekter. Geiranger 
og Stranda kommune er et 
annet eksempel. Infrastruktur-
prosessen i det offentlige, 
med mange instanser og 
høringer, gjør likevel at 
etablering av toaletthus tar 
tid», forklarer daglig leder i 

Danfo, Vidar Edvardsen.
En trend i tiden for moderne 
toaletthus er skate-parker, 
bade- og friluftsområder 
i større kommuner med 
mer. «Her kommer våre 
toalettløsninger mer til sin rett. 
Vi har hele produktspekteret 
og kan levere det kommunen 
måtte ønske. Vi pleier å si; 
kommunen velger sin løsning 
– og vi leverer.» 

Hva betyr 
Kommunalteknisk messe 
for Danfo AS?
«Vi deltar for 4. gang. Her får vi 
mange nye kontakter og vist 
frem våre produkter. Messen 
betyr veldig mye for oss og 
vi ser det som et «must» å 
være tilstede her. Hver gang 
vi deltar har vi hatt med oss et 
toaletthus som vi på forhånd 
har solgt, og som vi viser frem 
på messen før «huset» sendes 
videre til kommunen».

Hvilke toalettkonsepter vil 
dere fremheve på Miljø og 
Teknikk 2019?
«Vi fokuserer veldig mye 
på Tetragon og det neste 
konseptet som er energi- 
sparende toalettløsninger. 
Til Miljø og Teknikk 
2019 kommer vi med 
en messemodell som er 

energisparende med utstrakt 
bruk av solcellepaneler.

SaniRent
SaniRent er Danfos 
totaltjeneste for renhold, drift 
og vedlikehold av offentlige 
toaletter, og sørger for at de 
er i drift 24/7 året gjennom. 
Kommunen velger driftsform. 
I Råde er det som eksempel 
kommunen som har kjøpt 
toaletthuset og som selv 
drifter det. «Den andre 
måten er at kommunen 
kjøper huset og vi står for 
driften. Oslo kommune med 
toalettanlegget på Sognsvann 
er et eksempel på dette. 
En tredje mulighet er å leie 
toaletthuset – da står vi for 
driften», forklarer Edvardsen.

Markedsutsikter for 
toaletthus
«Markedet er umettet. Vi har 
så vidt begynt, dersom du 
ser på toalettforholdene som 
finnes langs hovedveiene. 
Dette er stort sett trehus-
toaletter som består av en 
enkel renovasjonsmetode fra 
1960-70-tallet. Vi kaller disse 
toalettene «tømmerhusene». 
Parker og badeplasser med 
utvendige dusjer er et annet 
vekstområde, ifølge daglig 
leder, Vidar Edvardsen. Han 
avslutter med å definere 
selskapet Danfo AS slik: 
«Innovative moderne 
toalettløsninger for enhver 
kommune»

Innovative kommunale  
toalettløsninger

Ved Råde kommunehus står dette moderne toaletthuset – 
Tetragon – fra Danfo AS. På Miljø og Teknikk 2019 er daglig leder 
Vidar Edvardsen klar for å vise flere kommuner de moderne 
toaletthusene som selskapet leverer. Foto: Kjell M. Jacobsen

Daglig leder .............................................. Vidar Edvardsen

Omsetning 2016 .................................... 26.851.000

Driftsresultat 2016 ................................. 5.510.000

Antall ansatte ........................................... 4

Markedsledende på moderne offentlige toaletthus.
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