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Dagsorden godkendt.

Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden.
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Godkendelse af dagsorden.

Det indstilles til bestyrelsen:

• At dagsorden godkendes

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

2



Årsregnskab og beretning godkendt.

Beslutning for punkt 2: Årsregnskab og beretning 2017.
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Årsregnskab og beretning 2017

Hermed forelægges årsregnskab og beretning for 2017.

Nordsjællands Park & Vej skal efter kommunestyrelsesloven aflægge regnskab efter det kommunale budget og 
regnskabssystem. Derudover aflægger NSPV regnskab efter årsregnskabsloven, for at skabe gennemsigtighed i 
forhold til private virksomheder og andre kommunale park- og vejvirksomheder samt for at kunne fastsætte kostægte 
priser.

Vedlagt er derfor to separate regnskaber samt revisionsprotokollat, der skal underskrives af bestyrelsen:

• Bilag 1: Intern årsrapport for 2017 (Årsregnskabsloven)

• Bilag 2: Specifikationer til intern årsrapport for 2017 (underbilag til bilag 1).

• Bilag 3: Årsregnskab for 2017 (Lovpligtigt, det kommunale budget- og regnskabssystem)

• Bilag 4: Revisionsprotokollat.

Regnskab efter årsregnskabsloven fremgår således af bilag 1. I bilag 2 specificeres indtægter og 
omkostninger fra resultatopgørelsen. Specifikationerne fremgår ligeledes af bilag 3. Årsberetningen jf. de 
kommunale regnskabsregler fremgår af bilag 3.

Teksten i bilag 1 og 2 er ens for så vidt angår "Ledelsens beretning".

Ud over forskelle i præsentationen af de enkelte regnskabslinjer i årsregnskaber er der forskel på opstillingen 
af resultatopgørelsen i de to regnskaber.

I årsrapporten efter årsregnskabsloven udgør årets resultat omsætning fratrukket driftsomkostninger, 
administrationsomkostninger, afskrivninger og overdækning over for kunderne. Resultatet i årsregnskabet 
udgør altid DKK 0 og viser, at regnskabet balancerer i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv 
princippet.

I årsregnskabet efter de kommunale regler udgør resultat af ordinær driftsvirksomhed omsætning fratrukket 
driftsomkostninger og administrationsomkostninger. I årsregnskabet efter de kommunale regler fratrækkes 
således ikke afskrivninger og overdækning over for kunder. I årsregnskabet efter de kommunale regler 
fratrækkes afskrivningerne i stedet direkte i egenkapitalen.

Sammenhængen mellem resultat i de to regnskaber kan illustreres således:

Resultat efter årsregnskab efter de kommunale regnskabsregler 5.721.566

   

- Afskrivninger på anlægsaktiver 3.666.982

- Overdækning 2.054.584

   

Punkt 2: Årsregnskab og beretning 2017.
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Årets resultat ifølge årsregnskabsloven 0

Årets resultat for 2017 udgør 0 kr. efter indregning af overdækning med 2.054.584 kr. Egenkapitalen udgør fortsat 
5.779.770 kr. pr. 31. december 2017, idet den akkumulerede overdækning fremgår som gæld til ejerkommunerne.

Den akkumulerede overdækning for NSPVs fire leveår udgør 10.298.775 kr. I regnskabet er denne sum blevet 
modregnet netto overleveringer til de 2 kommuner på ialt 438.190 kr., således at ejernes samlede nettoopsparing i 
selskabet udgør 10.736.965 kr.

Timepriserne for medarbejderne, biler og maskiner er den enkeltfaktor med størst betydning for 
regnskabsresultatets udfald. Timeprisen for medarbejderne på 345. kr. er blevet fastholdt på samme niveau siden 
2015. Den gennemsnitlige lønregulering er således fortsat elimineret af produktivitets forbedringer.

Omsætningsforøgelsen består primært af salg af materialer og eksterne entreprenørydelser, som er vokset med 
yderligere 20 % i 2017. Volumen afhænger af den type opgaver, som løses i løbet af året. Specielt anlægsopgaver, 
hvor NSPV optræder som totalentreprenør, indeholder mange eksterne ydelser og varekøb – men også på mindre 
opgaver entrerer NSPV hyppigt med eksterne leverandører. Salget af materialer m.v. er ikke nogen indtægtskilde i 
sig selv. Alle indkøb viderefaktureres til indkøbsprisen med et mindre tillæg. NSPVs indkøbskraft kommer således 
kommunerne til gode.

Det indstilles til bestyrelsen:

- at regnskabet godkendes

 

Punkt 2: Årsregnskab og beretning 2017.
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• Intern årsrapport for 2017.pdf
• Specifikationer til intern årsrapport for 2017.pdf
• Årsregnskab for 2017.pdf
• Revisionsprotokollat for 2017.pdf

Bilag til Punkt 2: Årsregnskab og beretning 2017.
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NSPV 
NORDSJÆLLANDS PARK & VEJ 

Nordsjællands Park & Vej 
Kongevejen 425 C 
DK-3490 KvIstgaard 

Telefon 4928 4960 
Mad nspv@nspv.dk 
www.nspv.dk 

CVR 3541 8733 
EAN 579 000 112 4717 

 

Intern årsrapport for 2017 

Nordsjællands Park og Vej I/S 

CVR-nr. 35 41 87 33 

Punkt 2, Bilag 1: Intern årsrapport for 2017.pdf



Indholdsfortegnelse 

Påtegninger 3 

Ledelsespåtegning 3 

Den uafhængige revisors erklæringer 4 

Virksomhedsoplysninger 6 

Ledelsens beretning 8 

Regnskabspraksis 15 

Resultatopgørelsen 15 

Balancen 16 

2 

Punkt 2, Bilag 1: Intern årsrapport for 2017.pdf



Påtegninger 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret i. januar - 31. 
december 2017 for Nordsjællands Park og Vej I/S. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og giver efter vores 
opfattelse et retvisende billede af fællesskabets finansielle stilling pr. 31. december 2017 og 
aktiviteterne i 2017. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Kvistgård, den 21. marts 2018 

Direktion 

Niels Christian Koefoed 

Bestyrelse 

Christian Holm Donatzky Flemming Rømer 

Michael Mathiesen Ergin Øzer 

Claus Christoffersen 

Lars Egedal 

 

Uffe Bastiansen Kim Bjørlund Madsen 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen i Nordsjælland Park og Vej I/S 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet for Nordsjællands Park & Vej I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis 
("regnskabet"). 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uaf-hængige af 
selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Eti-ske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-ske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-vis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 
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Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-re krav, der er 
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-slutninger, som brugerne 
træffer på grundlag af regnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder pro-fessionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse ri-sici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores kon-klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
re-visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om selska-bets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 
regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen 
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder 
note-oplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle be-tydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Hellerup, den 21. marts 2018 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 7712 31 

Per Timmermann Michael Kruse Bak 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
mne18652 m11e34190 
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Virksomhedsoplysninger 

Stamopl. Nordsjællands Park og Vej I/SS 
Kongevejen 425C 
3490 Kvistgård 
CVR-nr.: 35 41 87 33 
Regnskabsperiode: 1. januar — 31. december 
Hjemstedskommune: Helsingør 

Bestyrelse Byrådsmedlem Helsingør Kommune Christian Holm Donatzky (formand) 
Byrådsmedlem Fredensborg Kommune Flemming Rømer (næstformand) 
Byrådsmedlem Fredensborg Kommune Ergin Øzer 
Byrådsmedlem Fredensborg Kommune Lars Egedal 
Byrådsmedlem Helsingør Kommune Claus Christoffersen 
Byrådsmedlem Helsingør Kommune Michael Mathiesen 
Uffe Eitz Bastiansen (medarbejderrepræsentant) 
Kim Bjørlund Madsen (medarbejderrepræsentant) 

Direktion Niels Christian Koefoed 

Revision PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 

Materielgårde 

Nordsjællands Park & Vej er placeret på tre adresser: 

Kongevejen 425 C Møllevej 7 H.P. Christensensvej 20 
3490 Kvistgaard 2990 Nivå 3000 Helsingør 
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Ledelsens beretning 

Fællesskabets grundlag og visioner 

Nordsjællands Park & Vej er et § 60 fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner. 
Nordsjællands Park & Vej har overtaget den fulde varetagelse af en række anlægs-, drifts og 
vedligeholdelsesopgaver på park og vejområdet herunder: 

ø Veje, fortove og cykelstier 
• Offentlige anlæg, parker, naturområder og vandløb. 
• Renholdelse af bydelscentre og strande 
• Vintertjeneste, snerydning og saltning 
• Skoler, institutioner og legepladser 
ø Idrætsområder og skolebaner, samt 
ø Skilte og vejstriber 

Nordsjællands Park & Vej er oprettet pr. 1. januar 2014. Byrådene i de to kommuner har i 
forbindelse med oprettelsen af fælleskabet lagt væk på følgende: 

Det er vigtigt at sikre den bedst mulige service for vores borgere indenfor de rammer som 
besluttes i de to byråd. 

Vi tror, at det bedst opnås ved at sikre en kommunal indflydelse på opgaverne i en fælles 
kommunal organisation. Derved bevares viden om opgaverne i kommunalt regi, og derved 
sikres en stor grad affleksibilitet i udførelsen af opgaverne. Samtidig opnås der den 
nødvendige størrelse, så opgaverne kan tilrettelægges mest effektivt. 

Det er vigtigt for begge kommuner, at bevare den store faglighed, der kendetegner vores 
ansatte i dag. Deres kompetencer skal fortsat udvikles til gavn for god og effektiv varetagelse 
af opgaverne. 

Kommunerne beslutter hver for sig deres serviceniveau, og forventer at opgaven varetages så 
effektivt som muligt. Dermed er det også forventningen, at den nye fælles organisation er 
mere effektiv, end hvis opgaverne udføres hver for sig. 

Fredensborg og Helsingør ønsker at vurdere den fælles organisations succes i udgangen af 
2016. Der forventes det, at den fælles organisation har haft en positiv udvikling, når det 
gælder pris for de bestilte opgaver, medarbejdertilfredshed og udvikling i omfanget af 
opgaver, der kommer fra andre end de to kommuner. Endelig forventes det, at den nye 
organisation sikrer, at den ydede service opleves godt at borgerne. 

Et §60 fællesskab indebærer, at de involverede kommuner overdrager deres kompetence på et 
afgrænset område til et fælleskommunalt selskab. Fællesskabet er inden for sit geografiske 
område enekompetent med hensyn til de opgaver, som efter vedtægten er overført til 
fællesskabet. Ved andre former for samarbejde, herunder f.eks. i kommunale aktieselskaber 
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eller ved udlicitering, sker der en delegation af opgaverne, hvorved kommunalbestyrelsen 
bevarer ansvaret for opgaverne. Ejerkommunerne har således ikke mulighed for selv at varetage 
opgaverne, eller lade tredjepart løse opgaverne. 

Mission 

• NSPV har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde vejkapitalen, kommunernes 
grønne anlæg og naturressourcer samt tilbyde institutionerne drift og pleje af udenoms-
arealer. 

• NSPV skaber synergi mellem kommunernes kompetencer og indgår i netværk med 
kommercielle partnere og uddannelsesinstitutioner. 

• NSPV sikrer konkurrencedygtige ydelser, således at borgere og politikere kan være trygge 
ved at overlade NSPV opgaverne. 

• NSPV beskæftiger fagligt kompetente medarbejdere og supplerer med eksterne 
leverandører. 

Vision 

• NSPV skal besidde den højeste sagkundskab inden for projektering, planlægning og 
udførelse af de overdragne opgaver fra ejer-kommunerne. 

• NSPV vil være et forbillede for andre kommuners samarbejde på drift af Park- og 
Vejområdet, fordi vi yder en professionel service samt sikrer høj forsyningssikkerhed og 
fleksibilitet. 

• NSPV vil være en effektiv og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne gennem 
involvering og løbende kompetenceudvikling tager ansvar og tilstræber høj 
kundetilfredshed. 

• NSPV skal af borgere og brugere betragtes som den mest troværdige partner og 
leverandør af de efterspurgte ydelser. 

NSPVs ansvarsområde 

Areal: 234 km2 
Indbyggere: Ca. 102.000 
Veje: 565 km 
Cykelstier: 220 km 
Skoler: 30 
Institutioner: 80 
Andre kommunale ejendomme mv.: 97 
Borgerhenvendelser: Ca. 10.000 
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Organisation 

Park & vej 

Niels Christian Koefoed 

Administration & indkøb 

Vakant 

Værksted 

Jens Godtfredsen 

Teknisk stab 

Thomas Weber 

Drift 

Driftschef 

Hans-Jørgen Kirstein 

Projektleder 

Bjarke Lyby Vestergaard 

Anlæg og projekter 

Projektclief 

Preben Berg Nielsen 

Projektleder 

Michael Roland Jensen 

         

Drift- & Idræt Inventar & vejudstyr Vand, park & natur Belægning, vejafvanding Anlægsprojekter 

Kim Wolfram 

 

Morten Juul Koch 

 

Kasper Morthorst 

 

og transport 

 

Asfaltkontrakter 

      

Steen Knudsen 

 

Vinter 

Økonomiske nøgletal (årsregnskabsloven) (i .000 kr.) 

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 
Omsætning 83.568 96.348 95.227 102.949 
Eksterne ydelser 28.351 36.226 38.977 46.184 
Personaleomkostninger 51.596 55.947 52.733 53.124 
Overdækning 4.331 1.085 2.828 2.055 
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Medarbejdere 

Forhold mellem ledelse og administration-medarbejdere opdelt på sæsoner (sommer/vinter): 

 

Jan 
2014 

Jul 
2014 

Jan 
2015 

Jul 
2015 

Jan 
2016 

Jul 
2016 

Jan 
2017 

Jul 
2017 

Drift 81 107 72 105 76 100 75 107 
Værksted 8 6 6 6 7 7 5 7 
Administration* 5 6 6 6 6 6 6 6 
Ledelse 14 14 to to 11 to to 8 
Planlæggere** 0 0 o o 5 5 5 5 
I alt 108 133 94 127 103 127 99 134 

* 1/2  årsværk tilgået til varetagelse af borgerhenvendelser. 
** 41/2  årsværk tilgået 1. januar 2016 (planlæggere) som følge af opgaveoverdragelse fra kommunerne. 

Arbejdsmiljø 

Sygdom 

 

2014 2015 2016 2017 
I alt* 5,7% 5,9% ,6%5 6,3% 
Korrigeret** 4,1% 4,3% 3,1% 3,4% 

* Udregnet i procent af effektiv arbejdstid. Anvendes til fastsættelse af timepris. 
* *Korrigeret for medarbejdere med mere end 4 ugers sammenhængende sygefravær. Sygefraværet 
skyldes alvorlig tilskadekomst uden for tjenesten samt alvorlig sygdom. 

Arbejdsskader 

Der er anmeldt 13 arbejdsskader i 2017. 11 anmeldte arbejdsskader er mindre alvorlige, 
hændelige arbejdsskader så som en gren i øjet, vrid i foden, overbelastning. En alvorlig 
arbejdsskade fandt sted i Skovskolens regi men er i henhold til loven anmeldt af NSPV, hvor en 
skov- og naturteknikerelev på stormfaldskursus fik et kompliceret lårbensbrud i forbindelse 
med fældning af et træ. En alvorlig arbejdsulykke omfattede en skæreulykke med en vinkelsliber 
i forbindelse med rørskæring i en udgravning. Denne ulykke har medført en bøde fra 
Arbejdstilsynet og en gul Smiley. 

Trivselsmåling 

Der gennemføres trivselsmåling &I gang årligt i NSPV. Formålet er at undersøge, om 
medarbejderne er tilfredse og trives på arbejdspladsen. Trivselsmålingen er et vigtigt redskab til 
at skabe dialog om forandringer og forbedringer, og munder ud i konkrete initiativer og 
handlinger. 

Medarbejdere og ledelse er blevet bedt om, at svare på et anonymt spørgeskema med 41 
trivselsfaktorer fordelt på 13 trivselskategorier. 
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Over 90% af medarbejderne har svaret positivt på de 41 trivselsfaktorer. Der ses en lille 
fremgang i trivslen i forhold til 2016 på de fleste områder. 

Særlige projekter 

Af særlige projekter kan primært fremhæves følgende: 

Espergærde Havnetorv 
NSPV har gennemført udbud og byggestyring af anlæggelsen af nyt Havnetorv i Espergærde. 
Torvet er tegnet af Spanggaard og Virenfeldt for Helsingør Kommune. Køge Brolægger firma 
vandt entreprisen, hvor fire entreprenører var indbudt. Byggeriet blev igangsat den mandag den 
2. oktober og blev afleveret torsdag den 14. december. Budgettet var 1,5 mio. kr. 

Heller på Humlebæk Strandvej ved Louisiana. 
NSPV har gennemført udbud og byggestyring af etablering af heller på Humlebæk Strandvej ved 
Louisiana. Projektet er tegnet af Rambøll for Fredensborg kommune. Colas vandt entreprisen, 
hvor fire entreprenører blev indbudt. Der blev til projektet udarbejdet fire optioner, så fortov-
/cykelsti strækket bliver ens fra Krogerupvej i nord og til Hejreskov Allé Byggeriet blev igangsat 
den mandag den 23. oktober. Projektet færdiggøres i løbet af foråret 2018, når vejrliget tillader, 
at der kan lægges slidlag på vejbanen. Budgettet var på 4,2 mio. kr. inklusive optioner. 

Egedalsvej cykelsti i nordlig side. 
NSPV har gennemført udbud og byggestyring af etablering af cykelsti i nordlig side af 
Egedalsvej. Projektet er tegnet af Cowi for Fredensborg Kommune. PP Brolægning vandt 
entreprisen, hvor fire entreprenører var indbudt. Byggeriet blev igangsat den onsdag den 16. 
august oktober og blev afleveret fredag den 22. december. Budgettet var på 1,5-2,0 mio. kr. 

Helleanlæg på Holmegårdsvej 
NSPV har gennemført udbud og byggestyring af etablering af Helleanlæg på Holmegårdsvej. 
Projektet er tegnet af Cowi for Fredensborg kommune. Zøllner vandt entreprisen, hvor fire 
entreprenører var indbudt. Byggeriet blev igangsat den mandag den 23. oktober og blev 
afleveret fredag den 22. december med nogle få mangler som er udbedret i løbet af januar 2018. 
Budgettet var på 1. mio. kr. 

Kystsikring. 
NSPV har i samarbejde med arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard udarbejdet et pilotprojekt 
med biologisk kystbeskyttelse på en kyststrækning ved Højstrup strand 
Projektet er udført med egne ressourcer. 

Projektet er et forsøg på, hvordan man kan anvende tang, ålegræs (frisk eller komposteret) 
opblandet med ral og spulet ned mellem de eksisterende kystsikringssten og forgrønnet med en 
naturligt forekommende, salttålende planter og hermed skabe en stenkastning, der er mere 
modstandsdygtig over for bølgepåvirkning. 

12 

Punkt 2, Bilag 1: Intern årsrapport for 2017.pdf



Projektet er udført i maj-juni. Projektet var i stand til at modstå stormen Ingolf søndag den 29. 
oktober. Projektet er beskrevet i en artikel i "Teknik og Miljø" nr. 1/2018. 

NSPV har i Fredensborg Kommune udlagt 1.200 tons kystsikringsmateriale ved Babylone 
Strand, Humlebæk Havn, Bjerre Strand og Gl. Strandvej ved nr. 169. Projekterne er udført med 
egne og eksterne ressourcer. 

Trafiksanering på Avderødvej, 2-1 vej samt indsnævringer og vejbump i gennem byen 
NSPV har gennemført byggestyring af trafiksanering af Avderødvej. Projektet er tegnet af MOE 
for Fredensborg kommune. Arbejderne er udført af Kathøj Kloakservice (gravearbejder), Colas 
(asfaltarbejder) og NSPV egne ressourcer (vejchikaner og skiltearbejder). Colas har kørt en 
Remix overflade, hvilket betyder, at asfalten bliver varmet op til den smelter, hvilket giver en 
stor genbrugs andel. 

Støttemur og flisesti ved Sdr Strandvej v. Bådudlejningen Budget kr. 1.000.000 
NSPV har tegnet projektet i samarbejde med MOE. Vejbanen var ved at skride over 4-5 m, 
derfor skulle skråningen sikres. NSPV har udført projektet med egne ressourcer. 
Byggeriet udført i foråret 2017. 

Arrangementer. 

NSPV har støttet ejerkommunerne med gennemførelsen af KV17 med opsætning og nedtagning 
af stemmebokse, valgurner, skiltning, transport af stemmesedler m.m. for de to kommuner. 

Helt ekstraordinært var NSPV til rådighed på valgdagen, da de ekstra store valgsedler til 
Regionsvalget betød, at stemmeurnerne blev fyldt langt hurtigere end beregnet. NSPV leverede 
derfor ekstra valgurner på valgstederne frem til kl. 18:oo. 

NSPV har støttet Helsingør Kommune med gennemførelsen af IRON-MAN på internationalt 
niveau med fejning afveje, huller i veje, gennemgang for uhensigtsmæssige riste samt 
opsætning af skilte m.m. 

NSPV har indgået i et godt samarbejde med en række andre aktører som Politi, Beredskab, 
MOVIA, Helsingør P-Service samt KMD Ironman. Dette samarbejde har givet atleterne en god 
oplevelse af Helsingør og vist, at byen kan gennemføre aktiviteter af en sådan størrelse. 
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Social kapital 

Nordsjællands Park & og Vej ønsker at være en rummelig arbejdsplads, og en organisation, som 
gør en forskel. For 2017 kan fremhæves: 

to personer i fieksjob. 
en mekanikerelev 
tre personer i løntilskud/virksomhedspraktik. 
seks anlægsgartner og skov- og naturtekniker elever i forskellige forløb. 
en skov og landskabsingeniør-/have- og parkingeniørstuderende i 5 måneders forløb. 
en jordbrugsteknologstuderende i 5 måneders forløb. 
to EGU-elever. 
et nyttejobprojekt for Helsingør Kommune med op til 16 aktiverede borgere. 

NSPV har i 2017 opstartet et internt projekt med formål at styrke medarbejdernes 
læsefærdigheder og hermed styrke NSPV muligheder for digitalisering af opgavestyringen, og 
medarbejdernes muligheder for yderligere faglig kompetenceudvikling. I første omgang 
fokuseres på ordblindeundervisning. Erfaringerne med projektet er meget gode, og 
tilbagemeldingerne er, at medarbejderne gennem kompetenceløftet får generelt forhøjet 
livskvalitet. 

Bemærkninger til regnskabet 

Årets resultat for 2016 udgør o kr. efter indregning af overdækning med 2.054.584 kr. 
Egenkapitalen udgør fortsat 5.779.770 kr. pr. 31. december 2017. 

Den akkumulerede overdækning for NSPVs fire leveår udgør 10.298.775 kr. I regnskabet er 
denne sum blevet modregnet af netto overleveringer til de 2 kommuner på i alt 438.190 kr., 
således at ejernes samlede nettoopsparing i selskabet udgør 10.736.965 kr. 

Timepriserne for medarbejderne, biler og maskiner er den enkeltfaktor med størst betydning for 
regnskabsresultatets udfald. Timeprisen på 345 kr. er blevet fastholdt på samme niveau siden 
2016. Den gennemsnitlige lønregulering er således fortsat elimineret af produktivitets-
forbedringer. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten for Nordsjællands Park og Vej I/S for 2017 er udarbejdet som et frivilligt årsregnskab i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med 
enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C. 

Årsrapport for 2017 er aflagt i danske kroner. 

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Generelt om indregning og måling 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 
Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede 
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætningen indeholder opkrævninger for det udførte arbejde og indregnes i takt med at arbejdet 
afsluttes. 

Nettoomsætningen måles eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. 

Nettoomsætningen indeholder endvidere årets ændring i over- eller underdækning i forhold til de 
afholdte omkostninger i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger indeholder lønninger og gager til medarbejdere samt personalerelaterede 
omkostninger som arbejdstøj, forsikringer, frugtordning m.v. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til køb af materialer, drift og vedligeholdelse af 
maskiner og lokaler samt administrative omkostninger 
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M- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. 

Andre driftsindtægter/- omkostninger 

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens 
hovedaktivitet, herunder salg af skrottet jern. 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter. 

Skat 

Fællesskabet er ikke skattepligtigt. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og 
indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over 
aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

Produktionsanlæg og maskiner 8 — 12 år 

Aktiver med en kostpris på under 100.000 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, 
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, 
gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne 
nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer 
for værdifald. 

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. 
Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i 
den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig 
genindvindingsværdi. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket 
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab 
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender fra salg. 
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Finansielle gældsforpligtelser 

Lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte 
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at 
forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en 
renteomkostning over låneperioden. 

Øvrige gældsforpligtelser, herunder finansielle leasingforpligtelse, måles til amortiseret kostpris, der i al 
væsentlighed svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 

 

Note 2017 2016 

DKK DKK 

Nettoomsætning 102.949.479 95.227.264 

Personaleomkostninger -53.163.784 -52.733.258 
Eksterne omkostninger -46.181.546 -38.977.121 

Bruttoresultat 3.604.149 3.516.885 

Afskrivninger -3.666.982 -3.937.420 
Andre driftsindtægter 117.944 461.286 

Resultat før finansielle poster 55.111 40.751 

Finansielle indtægter 0 9.466 
Finansielle omkostninger -55.111 -50.217 

Årets resultat 

  

Resultatdisponering 

  

Forslag til resultatdisponering 

  

Overført resultat 0 0 
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Balance 

Aktiver 

 

Note 

31. 
december 

2017 

31. 
december 

2016 

 

DKK DKK 

Produktionsanlæg og maskiner 

 

18.079.524 16.916.591 

Materielle anlægsaktiver 1 18.079.524 16.916.591 

Anlægsaktiver 

 

18.079.524 16.916.591 

Tilgodehavende fra salg 

 

17.771.502 9.846.366 
Periodeafgrænsningsposter 

 

79.084 94.224 

Tilgodehavender 

 

17.850.586 9.940.590 

Likvide beholdninger 

 

17.511.213 13.868.390 

Omsætningsaktiver 

 

35.361.799 23.808.980 

Aktiver 

 

53.441.323 40.725.571 

Passiver 

 

Note 

31. 
december 

2017 

31. 
december 

2016 

 

DKK DKK 

Indskudskapital 

 

5.779.770 5.779.770 
Overført resultat 

 

0 0 

Egenkapital 2 5.779.770 5.779.770 

Leasingforpligtelse 

 

12.199.772 9.139.825 

Langfristede gældsforpligtelser 

 

12.199.772 9.139.825 

Leasingforpligtelse 

 

1.981.281 1.791.487 
Gæld til leverandører 

 

21.703.473 17.106.090 
Overdækning 

 

10.736.965 5.735.195 
Anden gæld 

 

1.040.062 1.173.204 

Kortfristede gældsforpligtelser 

 

35.461.781 25.805.976 

Gældsforpligtelser 

 

47.661.553 34.945.801 

Passiver 

 

53.441.323 40.725.571 
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Pengestrømsopgørelse 

 

Note 2017 

 

DKK 

Årets resultat 

 

0 

Reguleringer 3 5.477.023 
Ændring i driftskapital 4 -498.569 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 

 

4.978.454 

Renteindbetalinger og lignende 

 

-55.111 

Pengestrømme fra ordinær drift 

 

4.923.343 

Salg af materielle anlægsaktiver 

 

910.467 
Køb af materielle anlægsaktiver 

 

-5.440.728 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 

 

-4.530.261 

Leasinggæld, nettooptagelse 

 

3.249.741 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 

 

3.249.741 

Ændring i likvider 

 

3.642.823 

Likvider 1. januar 2017 

 

13.868.390 

Likvider 31. december 2017 

 

17.511.213 

20 

Punkt 2, Bilag 1: Intern årsrapport for 2017.pdf



Noter til årsrapporten 

1 Materielle anlægsaktiver 

31. december 
2017 

 

31. december 
2016 

 

Produktions-

 

anlæg og 
maskiner 

 

Produktions-

 

anlæg og 
maskiner 

    

 

DKK 

 

DKK 

 

Tilgang 1. januar 28.039.164 24.251.447 

 

Tilgang i årets løb 5.440.728 4.760.467 

 

Afgang i årets løb -1.343.840 -972.750 

 

Kostpris 31. december 32.136.052 28.039.164 

 

Ned- og afskrivninger 1. januar -11.122.573 -7.630.117 

 

Årets afskrivninger -3.666.982 -3.937.420 

 

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 733.027 444.964 

 

Ned- og afskrivninger 31. december -14.056.528 -11.122.573 

 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 18.079.524 16.916.591 

2 Egenkapital 

   

Indskuds- 
kapital 

Overført 
resultat I alt 

DKK DKK DKK 

Indskudskapital ved stiftelse 5.779.770 0 5.779.770 
Årets resultat 0 0 0 
Egenkapital 31. december 2016 5.779.770 0 5.779.770 

Årets resultat 

  

0 

Egenkapital 31. december 2017 5.779.770 0 5.779.770 
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3 Reguleringer (pengestrømsopgørelse) 

 

2017 

DKK 

Finansielle indtægter 0 
Finansielle omkostninger 55.111 
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver samt gevinst og tab 0 
ved afhændelse af anlægsaktiver 3.367.328 
Årets ændring af over- og underdækning 2.054.584 

 

5.477.023 

4 Ændringer til driftskapital (pengestrømsopgørelse) 

2017 

DKK 

Ændring i tilgodehavender mv. 
Ændring i leverandørgæld mv. 

-4.962.810 
4.464.241 

 

-498.569 
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Specifikationer til årsrapporten 

1 Nettoomsætning 

2017 2016 

DKK DKK 

 

Salg af timer og maskintimer 70.900.265 68.827.931 

 

Salg af materialer og eksterne ydelser 34.490.715 28.744.508 

 

Øvrig omsætning 50.583 45.455 

 

Periodisering af omsætning -437.500 437.500 

 

For meget opkrævet omsætning (overdækning) -2.054.584 -2.828.130 

  

102.949.479 95.227.264 

2 Personaleomkostninger 

   

Lønninger og gager 52.143.824 51.312.224 

 

Regulering feriepengeforpligtelse og flexsaldo 262.642 -284.053 

 

Beklædning 513.989 401.073 

 

Personaleservice (frugtordning m.v.) 242.093 278.531 

 

Personaleforsikring 477.426 471.121 

 

Uddannelse 295.006 190.033 

 

Rejseomkostninger 8.263 7.850 

 

Kursusrefusioner m.v. (tidligere modregnet i lønninger og 

   

gager) -1.240.037 -169.999 

 

Øvrige personaleomkostninger 460.578 526.478 

  

53.163.784 52.733.258 

3 Eksterne omkostninger 

   

Entreprenør og håndværkerydelser 21.517.925 15.125.738 

 

Varekøb 8.004.980 7.734.137 

 

Leje af entreprenørmateriel 1.900.413 1.705.771 

 

Affald og forurenet jord 1.431.003 1.236.064 

 

El, vand og varme 272.830 172.129 

 

Materialer og service til videresalg 33.127.151 25.973.839 

 

Drivmidler 1.743.505 1.522.124 

 

Reservedele 2.253.362 3.006.463 

 

Reparation og vedligeholdelse (eksterne værksteder) 879.112 804.709 

 

Småanskaffelser og håndværktøj 1.218.163 337.025 

 

Forsikringer inkl. selvrisiko 588.215 639.440 

 

Vægtafgift og skatter 716.606 764.982 

 

Forbrugsstoffer 40.664 37.555 

 

Tab / gevinst ved salg af maskiner -299.654 18.666 

 

Maskinomkostninger 7.139.973 7.130.964 
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Specifikationer til årsrapporten 

3 Eksterne omkostninger (fortsat) 

2017 2016 

DKK DKK 

 

Husleje 2.032.007 2.331.493 

 

Reparation og vedligeholdelse 393.970 462.255 

 

Varekøb 38.441 83.626 

 

EI, vand og varme 513.809 725.782 

 

Rengøring 379.713 314.168 

 

Forsikringer og skatter 77.372 10.044 

 

Småanskaffelser 383.289 243.265 

 

Øvrige lokaleomkostninger 11.388 41.976 

 

Lokale- og pladsomkostninger 3.829.989 4.212.609 

 

IT-omkostninger 549.815 217.753 

 

Licenser og abonnementer 1.078.656 1.142.650 

 

Kontorartikler 50.713 47.763 

 

Konsulenter (regnskabschef) 225.716 65.958 

 

Revision 80.000 80.000 

 

Regnskabsmæssig assistance 93.738 100.000 

 

Porto 2.698 2.980 

 

Gebyrer 3.097 2.605 

 

Administrationsomkostninger 2.084.433 1.659.709 

 

Eksterne omkostninger i alt 46.181.546 38.977.121 

4 Tilgodehavender fra salg 

   

Debitorer 17.771.502 9.846.366 

  

17.771.502 9.846.366 

5 Anden gæld 

   

Feriepengeforpligtelse 7.079.262 6.816.620 

 

Skyldig løn og overarbejde 767.452 639.642 

 

Moms og afgifter -8.322.837 -6.618.820 

 

Øvrig anden gæld 1.516.185 335.762 

  

1.040.062 1.173.204 
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Påtegninger 

Bestyrelsens påtegning 

Bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej I/S har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 
regnskabsåret 2017. 

Kvistgård, den 

Direktion 

Niels Christian Koefoed 

Bestyrelse 

Christian Holm Donatzky 

Michael Mathiesen 

Flemming Rømer 

Ergin Øzer 

Kim Bjørlund Madsen 

Claus Christoffersen 

Lars Egedal 

 

Uffe Bastiansen 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen i Nordsjælland Park og Vej I/S 

Til bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab I/S 

Revisionspåtegning på regnskabet 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs, udarbejdet i 
overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision 
MV. 

Vi har revideret regnskabet for Nordsjællands Park & Vej I/S ("selskabet") for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og obligatoriske 
oversigter og noter med følgende hovedtal: 

  

DKK 
• Årets resultat 0,3 mio. 
• Aktiver i alt 53,4 mio. 
• Egenkapital i alt 16,1 mio. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision 
m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 
"Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er 
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Centrale forhold ved revisionen 
Vi har fastlagt, at der ikke er centrale forhold ved revisionen at kommunikere i vores revisionspåtegning. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Selskabet har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017 som 
sammenligningstal i regnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 

Andre Oplysninger end regnskabet 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet dækker ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om denne. 
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I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistente med regnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på 
grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsesberetnngen, skal 
vi rapportere om dette forhold. 

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at afvikle selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
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usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på 
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Yderligere oplysninger krævet i henhold til "bekendtgørelse om kommunal og regional 
revision" 

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til bestyrelsen. 

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i 
bekendtgørelse om kommunal og regional revision. 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den 
forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet 
og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer 
eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 
de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. 
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Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

København, den 21. marts 2018 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 

Per Timmermann Michael Kruse Bak 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
mne18652 mne34190 
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Virksomhedsoplysninger 

Stamopl. Nordsjællands Park og Vej I/SS 
Kongevejen 425C 
3490 Kvistgård 
CVR-nr.: 35 41 87 33 
Regnskabsperiode: 1. januar — 31. december 
Hjemstedskommune: Helsingør 

Bestyrelse Byrådsmedlem Helsingør Kommune Christian Holm Donatzky (formand) 
Byrådsmedlem Fredensborg Kommune Flemming Rømer (næstformand) 
Byrådsmedlem Fredensborg Kommune Ergin Øzer 
Byrådsmedlem Fredensborg Kommune Lars Egedal 
Byrådsmedlem Helsingør Kommune Claus Christoffersen 
Byrådsmedlem Helsingør Kommune Michael Mathiesen 
Uffe Eitz Bastiansen (medarbejderrepræsentant) 
Kim Bjørlund Madsen (medarbejderrepræsentant) 

Direktion Niels Christian Koefoed 

Revision PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 

Materielgårde 

Nordsjællands Park & Vej er placeret på tre adresser: 

Kongevejen 425 C Møllevej 7 H.P. Christensensvej 20 
3490 Kvistgaard 2990 Nivå 3000 Helsingør 
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Ledelsens beretning 

Fællesskabets grundlag og visioner 

Nordsjællands Park & Vej er et § 60 fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner. 
Nordsjællands Park & Vej har overtaget den fulde varetagelse af en række anlægs-, drifts og 
vedligeholdelsesopgaver på park og vejområdet herunder: 

4. Veje, fortove og cykelstier 
• Offentlige anlæg, parker, naturområder og vandløb. 
• Renholdelse af bydelscentre og strande 
• Vintertjeneste, snerydning og saltning 
• Skoler, institutioner og legepladser 
• Idrætsområder og skolebaner, samt 
• Skilte og vejstriber 

Nordsjællands Park & Vej er oprettet pr. 1. januar 2014. Byrådene i de to kommuner har i 
forbindelse med oprettelsen af fælleskabet lagt væk på følgende: 

Det er vigtigt at sikre den bedst mulige service for vores borgere indenfor de rammer som 
besluttes i de to byråd. 

Vi tror, at det bedst opnås ved at sikre en kommunal indflydelse på opgaverne i en fælles 
kommunal organisation. Derved bevares viden om opgaverne i kommunalt regi, og derved 
sikres en stor grad affleksibilitet i udførelsen af opgaverne. Samtidig opnås der den 
nødvendige størrelse, så opgaverne kan tilrettelægges mest effektivt. 

Det er vigtigt for begge kommuner, at bevare den store faglighed, der kendetegner vores 
ansatte i dag. Deres kompetencer skal fortsat udvikles til gavn for god og effektiv varetagelse 
af opgaverne. 

Kommunerne beslutter hver for sig deres serviceniveau, og forventer at opgaven varetages så 
effektivt som muligt. Dermed er det også forventningen, at den nye fælles organisation er 
mere effektiv, end hvis opgaverne udføres hver for sig. 

Fredensborg og Helsingør ønsker at vurdere den fælles organisations succes i udgangen af 
2016. Der forventes det, at den fælles organisation har haft en positiv udvikling, når det 
gælder pris for de bestilte opgaver, medarbejdertilfredshed og udvikling i omfanget af 
opgaver, der kommer fra andre end de to kommuner. Endelig forventes det, at den nye 
organisation sikrer, at den ydede service opleves godt at borgerne. 

Et §60 fællesskab indebærer, at de involverede kommuner overdrager deres kompetence på et 
afgrænset område til et fælleskommunalt selskab. Fællesskabet er inden for sit geografiske 
område enekompetent med hensyn til de opgaver, som efter vedtægten er overført til 
fællesskabet. Ved andre former for samarbejde, herunder f.eks. i kommunale aktieselskaber 
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eller ved udlicitering, sker der en delegation af opgaverne, hvorved kommunalbestyrelsen 
bevarer ansvaret for opgaverne. Ejerkommunerne har således ikke mulighed for selv at varetage 
opgaverne, eller lade tredjepart løse opgaverne. 

Mission 

li NSPV har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde vejkapitalen, kommunernes 
grønne anlæg og naturressourcer samt tilbyde institutionerne drift og pleje af udenoms-
arealer. 

4, NSPV skaber synergi mellem kommunernes kompetencer og indgår i netværk med 
kommercielle partnere og uddannelsesinstitutioner. 

• NSPV sikrer konkurrencedygtige ydelser, således at borgere og politikere kan være trygge 
ved at overlade NSPV opgaverne. 

. NSPV beskæftiger fagligt kompetente medarbejdere og supplerer med eksterne 
leverandører. 

Vision 

• NSPV skal besidde den højeste sagkundskab inden for projektering, planlægning og 
udførelse af de overdragne opgaver fra ejer-kommunerne. 

. NSPV vil være et forbillede for andre kommuners samarbejde på drift af Park- og 
Vejområdet, fordi vi yder en professionel service samt sikrer høj forsyningssikkerhed og 
fleksibilitet. 

• NSPV vil være en effektiv og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne gennem 
involvering og løbende kompetenceudvikling tager ansvar og tilstræber høj 
kundetilfredshed. 

• NSPV skal af borgere og brugere betragtes som den mest troværdige partner og 
leverandør af de efterspurgte ydelser. 

NSPVs ansvarsområde 

Areal: 234 km2 
Indbyggere: Ca. 102.000 
Veje: 565 km 
Cykelstier: 220 km 
Skoler: 30 
Institutioner: 8o 
Andre kommunale ejendomme mv.: 97 
Borgerhenvendelser: Ca. 10.000 
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Organisation 

Park & vej 

Niels Christian Koefoed 

Administration & indkøb 

Vakant 

Værksted 

Jens Godtfredsen 

Teknisk stab 

Thomas Weber 

Drift 

Driftschef 

Hans-Jørgen Kirstein 

Projektleder 

Bjarke Lyby Vestergaard 

Anlæg og projekter 

Projektchef 

Preben Berg Nielsen 

Projektleder 

Michael Roland Jensen 

         

Drift- & Idræt Inventar & vejudstyr Vand, park & natur Belægning, vejafvanding Anlægsprojekter 

Kim Wolfram 

 

Morten Juul Koch 

 

Kasper Morthorst 

 

og transport 

 

Asfaltkontrakter 

      

Steen Knudsen 

 

Vinter 

Økonomiske nøgletal (årsregnskabsloven) (1.000 kr.) 

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 
Omsætning 83.568 96.348 95.227 102.949 
Eksterne ydelser 28.351 36.226 38.977 46.184 
Personaleomkostninger 51.596 55.947 52.733 53.124 
Overdækning 4.331 1.085 2.828 2.055 
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Medarbejdere 

Forhold mellem ledelse og administration-medarbejdere opdelt på sæsoner (sommer/vinter): 

 

Jan 
2014 

Jul 
2014 

Jan 
2015 

Jul 
2015 

Jan 
2016 

Jul 
2016 

Jan 
2017 

Jul 
2017 

Drift 81 107 72 105 76 100 75 107 
Værksted 8 6 6 6 7 7 5 7 
Administration* 5 6 6 6 6 6 6 6 
Ledelse 14 14 10 10 11 10 10 8 
Planlæggere** 0 0 o 0 5 5 5 5 
I alt 108 133 94 127 103 127 99 134 

* 1/2  årsværk tilgået til varetagelse af borgerhenvendelser. 
** 41/2  årsværk tilgået 1. januar 2016 (planlæggere) som følge af opgaveoverdragelse fra kommunerne. 

Arbejdsmiljø 

Sygdom 

 

2014 2015 2016 2017 
I alt* 5,7% 5,9% 5,6% 6,3% 
Korrigeret** 4,1 % 4,3 % 3,1 % 3,4 % 

* Udregnet i procent af effektiv arbejdstid. Anvendes til fastsættelse af timepris. 
* *Korrigeret for medarbejdere med mere end 4 ugers sammenhængende sygefravær. Sygefraværet 
skyldes alvorlig tilskadekomst uden for tjenesten samt alvorlig sygdom. 

Arbejdsskader 

Der er anmeldt 13 arbejdsskader i 2017. 11 anmeldte arbejdsskader er mindre alvorlige, 
hændelige arbejdsskader så som en gren i øjet, vrid i foden, overbelastning. En alvorlig 
arbejdsskade fandt sted i Skovskolens regi men er i henhold til loven anmeldt af NSPV, hvor en 
skov- og naturteknikerelev på stormfaldskursus fik et kompliceret lårbensbrud i forbindelse 
med fældning af et træ. En alvorlig arbejdsulykke omfattede en skæreulykke med en vinkelsliber 
i forbindelse med rørskæring i en udgravning. Denne ulykke har medført en bøde fra 
Arbejdstilsynet og en gul Smiley. 

Trivselsmåling 

Der gennemføres trivselsmåling &I gang årligt i NSPV. Formålet er at undersøge, om 
medarbejderne er tilfredse og trives på arbejdspladsen. Trivselsmålingen er et vigtigt redskab til 
at skabe dialog om forandringer og forbedringer, og munder ud i konkrete initiativer og 
handlinger. 

Medarbejdere og ledelse er blevet bedt om, at svare på et anonymt spørgeskema med 41 
trivselsfaktorer fordelt på 13 trivselskategorier. 
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Over 90% af medarbejderne har svaret positivt på de 41 trivselsfaktorer. Der ses en lille 
fremgang i trivslen i forhold til 2016 på de fleste områder. 

Særlige projekter 

Af særlige projekter kan primært fremhæves følgende: 

Espergærde Havnetorv 
NSPV har gennemført udbud og byggestyring af anlæggelsen af nyt Havnetorv i Espergærde. 
Torvet er tegnet af Spanggaard og Virenfeldt for Helsingør Kommune. Køge Brolægger firma 
vandt entreprisen, hvor fire entreprenører var indbudt. Byggeriet blev igangsat den mandag den 
2. oktober og blev afleveret torsdag den 14. december. Budgettet var 1,5 mio. kr. 

Heller på Humlebæk Strandvej ved Louisiana. 
NSPV har gennemført udbud og byggestyring af etablering af heller på Humlebæk Strandvej ved 
Louisiana. Projektet er tegnet af Rambøll for Fredensborg kommune. Colas vandt entreprisen, 
hvor fire entreprenører blev indbudt. Der blev til projektet udarbejdet fire optioner, så fortov-
/cykelsti strækket bliver ens fra Krogerupvej i nord og til Hejreskov Alle Byggeriet blev igangsat 
den mandag den 23. oktober. Projektet færdiggøres i løbet af foråret 2018, når vejrliget tillader, 
at der kan lægges slidlag på vejbanen. Budgettet var på 4,2 mio. kr. inklusive optioner. 

Egedalsvej cykelsti i nordlig side. 
NSPV har gennemført udbud og byggestyring af etablering af cykelsti i nordlig side af 
Egedalsvej. Projektet er tegnet af Cowi for Fredensborg Kommune. PP Brolægning vandt 
entreprisen, hvor fire entreprenører var indbudt. Byggeriet blev igangsat den onsdag den 16. 
august oktober og blev afleveret fredag den 22. december. Budgettet var på 1,5-2,0 mio. kr. 

Helleanlæg på Holmegårdsvej 
NSPV har gennemført udbud og byggestyring af etablering af Helleanlæg på Holmegårdsvej. 
Projektet er tegnet af Cowi for Fredensborg kommune. Zøllner vandt entreprisen, hvor fire 
entreprenører var indbudt. Byggeriet blev igangsat den mandag den 23. oktober og blev 
afleveret fredag den 22. december med nogle få mangler som er udbedret i løbet af januar 2018. 
Budgettet var på 1. mio. kr. 

Kystsikring. 
NSPV har i samarbejde med arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard udarbejdet et pilotprojekt 
med biologisk kystbeskyttelse på en kyststrækning ved Højstrup strand 
Projektet er udført med egne ressourcer. 

Projektet er et forsøg på, hvordan man kan anvende tang, ålegræs (frisk eller komposteret) 
opblandet med ral og spulet ned mellem de eksisterende kystsikringssten og forgrønnet med en 
naturligt forekommende, salttålende planter og hermed skabe en stenkastning, der er mere 
modstandsdygtig over for bølgepåvirkning. 
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Projektet er udført i maj-juni. Projektet var i stand til at modstå stormen Ingolf søndag den 29. 
oktober. Projektet er beskrevet i en artikel i "Teknik og Miljø" nr. 1/2018. 

NSPV har i Fredensborg Kommune udlagt 1.200 tons kystsikringsmateriale ved Babylone 
Strand, Humlebæk Havn, Bjerre Strand og Gl. Strandvej ved nr. 169. Projekterne er udført med 
egne og eksterne ressourcer. 

Trafiksanering på Avderødvej, 2-1 vej samt indsnævringer og vejbump i gennem byen 
NSPV har gennemført byggestyring af trafiksanering af Avderødvej. Projektet er tegnet af MOE 
for Fredensborg kommune. Arbejderne er udført af Kathøj Kloakservice (gravearbejder), Colas 
(asfaltarbejder) og NSPV egne ressourcer (vejchikaner og skiltearbejder). Colas har kørt en 
Remix overflade, hvilket betyder, at asfalten bliver varmet op til den smelter, hvilket giver en 
stor genbrugs andel. 

Støttemur og flisesti ved Sdr Strandvej v. Bådudlejningen Budget kr. L000.000 
NSPV har tegnet projektet i samarbejde med MOE. Vejbanen var ved at skride over 4-5 m, 
derfor skulle skråningen sikres. NSPV har udført projektet med egne ressourcer. 
Byggeriet udført i foråret 2017. 

Arrangementer. 

NSPV har støttet ejerkommunerne med gennemførelsen af KV17 med opsætning og nedtagning 
af stemmebokse, valgurner, skiltning, transport af stemmesedler m.m. for de to kommuner. 

Helt ekstraordinært var NSPV til rådighed på valgdagen, da de ekstra store valgsedler til 
Regionsvalget betød, at stemmeurnerne blev fyldt langt hurtigere end beregnet. NSPV leverede 
derfor ekstra valgurner på valgstederne frem til kl. 18:00. 

NSPV har støttet Helsingør Kommune med gennemførelsen af IRON-MAN på internationalt 
niveau med fejning afveje, huller i veje, gennemgang for uhensigtsmæssige riste samt 
opsætning af skilte m.m. 

NSPV har indgået i et godt samarbejde med en række andre aktører som Politi, Beredskab, 
MOVIA, Helsingør P-Service samt KMD Ironman. Dette samarbejde har givet atleterne en god 
oplevelse af Helsingør og vist, at byen kan gennemføre aktiviteter af en sådan størrelse. 

14 

Punkt 2, Bilag 3: Årsregnskab for 2017.pdf



Social kapital 

Nordsjællands Park & og Vej ønsker at være en rummelig arbejdsplads, og en organisation, som 
gør en forskel. For 2017 kan fremhæves: 

to personer i fleksjob. 
en mekanikerelev 
tre personer i løntilskud/virksomhedspraktik. 
seks anlægsgartner og skov- og naturtekniker elever i forskellige forløb. 
en skov og landskabsingeniør-/have- og parldngeniørstuderende i 5 måneders forløb. 
en jordbrugsteknologstuderende i 5 måneders forløb. 
to EGU-elever. 
et nyttejobprojekt for Helsingør Kommune med op til 16 aktiverede borgere. 

NSPV har i 2017 opstartet et internt projekt med formål at styrke medarbejdernes 
læsefærdigheder og hermed styrke NSPV muligheder for digitalisering af opgavestyringen, og 
medarbejdernes muligheder for yderligere faglig kompetenceudvikling. I første omgang 
fokuseres på ordblindeundervisning. Erfaringerne med projektet er meget gode, og 
tilbagemeldingerne er, at medarbejderne gennem kompetenceløftet får generelt forhøjet 
livskvalitet. 

Bemærkninger til regnskabet 

Årets resultat af ordinær driftsvirksomhed for 2017 udgør 6.721.566 kr. I dette resultat er ikke 
modregnet overdækning og afskrivninger på anlægsaktiver. Egenkapitalen udgør 16.078.545 kr. 
pr. 31. december 2017 efter overførelse af årets resultat og modregning af afskrivninger på 
anlægsaktiver. 

Timepriserne for medarbejderne, biler og maskiner er den enkeltfaktor med størst betydning for 
regnskabsresultatets udfald. Timeprisen på 345 kr. er blevet fastholdt på samme niveau siden 
2016. Den gennemsnitlige lønregulering er således fortsat elimineret af produktivitets-
forbedringer. 

Henlæggelse af overskud 

Årets positive resultat henlægges på egenkapitalen. 
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Regnskabspraksis 

Generelt 

Nordsjællands Park og Vej I/S er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter styrelseslovens § 60, 
hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af 
ministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. 

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

God bogføringsskik 

Fællesskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. 

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug 
blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. 

Det et en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner 
samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. 

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktioner, beskrivelser af 
bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og 
fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er 
nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. 

Driftsregnskab 

Indregning af indtægter og udgifter 

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. 
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, 
forudsat at de er kendte for fællesskabet inden tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. 

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori regnskabsudgiften afholdes. 

Præsentation i udgiftsregnskabet 

Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, 
der er opgjort efter udgiftsbaserede princippet. 

Bemærkninger til regnskabet 

Styrelsesloven forudsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, 
navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der skal også udarbejdes 
bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og 
bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er 
realiseret. 

16 

Punkt 2, Bilag 3: Årsregnskab for 2017.pdf



Balancen 

Præsentation af balancen 

Formålet med balancen er at vise fællesskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo 
regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. 

Det er af ministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. 

Materielle anlægsaktiver 

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. 
Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. 

Aktiver med en levetid på i år eller derunder — samt aktiver under 100.000 kr. — afskrives straks og 
registreres således ikke i anlægskartoteket. 

Tekniske anlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Levetider er fastlagt til følgende: 

Tekniske anlæg og maskiner 8-12 år 

Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af ministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i 
regnskabet. 

Finansielt leasede aktiver 

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Nordsjællands Park og Vej I/S har alle væsentlige 
risiko og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og 
indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller 
nutidsværdien af minimumsleasingsydelserne med tillæg af omkostninger. 

Finansielt leasede aktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. 

Omsætningsaktiver - tilgodehavender 

Indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår 
er klassificeret som kortfristet tilgodehavende. 

Egenkapital 

Det er interessenternes intention, at fælleskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra 
fællesskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages fællesskabets egenkapital for herigennem at 
holde regnskab med, at forbrugerne på sigt kun betaler for de omkostninger, som vedrører de enkelte 
opgaver. 

Langfristede gældsforpligtelser 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i 
balancen som en gældsforpligtelse. 
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Kortfristet gæld 

Indtægter modtaget inden regnskabsåret udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er 
klassificeret som kortfristet gældsforpligtelse. 

Fællesskabet indregnet feriepengeforpligtelse under den kortfristede gæld. 

Noter til driftsregnskab og balance 

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, 
som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 
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Driftsregnskab 

Indtægter 

Note 
Regnskab 

2017 
Regnskab 

2016 

1 

DKK DKK 

Salg af timer 

 

70.900.265 68.827.931 
Salg af materialer og eksterne ydelser 

 

34.490.715 28.744.508 
Andre driftsindtægter 

 

117.944 461.286 
Øvrig omsætning 

 

-386.917 482.955 

Indtægter i alt 

 

105.122.007 98.516.680 

Driftsomkostninger 2 

  

Personaleomkostninger 

 

-53.163.784 -52.733.258 
Køb af materialer og eksterne ydelser til videresalg 

 

-33.127.151 -25.973.839 
Maskinomkostninger 

 

-7.139.973 -7.130.964 
Lokale- og pladsomkostninger 

 

-3.829.989 -4.212.609 
Ad m inistrationsom kostninger 

 

-2.084.433 -1.659.709 

Driftsomkostninger i alt 

 

-99.345.330 -91.710.379 

Driftsresultat før renter 

 

5.776.677 6.806.301 

Renter mv. 

 

-55.111 -40.751 
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED 

 

5.721.566 6.765.550 

Anlægsudgifter 3 -5.440.728 -4.760.467 

Anlægsudgifter i alt 

 

-5.440.728 -4.760.467 

RESULTAT I ALT 

 

280.838 2.005.083 
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Balance 

Aktiver 

Note 
31. december 

2017 
31. december 

2016 

Materielle anlægsaktiver 

DKK DKK 

Tekniske anlæg mv. 18.079.524 16.916.591 

Materielle anlægsaktiver i alt 18.079.524 16.916.591 

Omsætningsaktiver - tilgodehavender 17.850.586 9.940.590 

Likvide beholdninger 17.511.213 13.868.390 

AKTIVER I ALT 53.441.323 40.725.571 

Passiver 

   

31. december 31. december 

 

Note 2017 2016 

 

DKK DKK 

Egenkapital 4 16.078.545 14.023.961 

Langfristede gældsforpligtelser 5 12.199.772 9.139.825 

Kortfristede gældsforpligtelser 

 

25.163.006 17.561.785 

PASSIVER I ALT 

 

53.441.323 40.725.571 
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Noter til årsregnskabet 

1 Nettoomsætning 

2017 2016 

DKK DKK 

 

Salg af timer og maskintimer 70.900.265 68.827.931 

 

Salg af materialer og eksterne ydelser 34.490.715 28.744.508 

 

Øvrig omsætning 50.583 45.455 

 

Periodisering af omsætning -437.500 437.500 

 

Andre driftsindtægter 117.944 461.286 

  

105.122.007 98.516.680 

2 Driftsomkostninger 

   

Lønninger og gager 52.143.824 51.312.224 

 

Regulering feriepengeforpligtelse og flexsaldo 262.642 -284.053 

 

Beklædning 513.989 401.073 

 

Personaleservice (frugtordning m.v.) 242.093 278.531 

 

Personaleforsikring 477.426 471.121 

 

Uddannelse 295.006 190.033 

 

Rejseomkostninger 8.263 7.850 

 

Kursusrefusioner m.v. (tidligere modregnet i lønninger og 

   

gager) -1.240.037 -169.999 

 

Øvrige personaleomkostninger 460.578 526.478 

 

Personaleomkostninger 53.163.784 52.733.258 

 

Entreprenør og håndværkerydelser 21.517.925 15.125.738 

 

Varekøb 8.004.980 7.734.137 

 

Leje af entreprenørmateriel 1.900.413 1.705.771 

 

Affald og forurenet jord 1.431.003 1.236.064 

 

El, vand og varme 272.830 172.129 

 

Køb af materialer og eksterne ydelser til videresalg 33.127.151 25.973.839 
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2 Driftsomkostninger (fortsat) 

  

Drivmidler 1.743.505 1.522.124 
Reservedele 2.253.362 3.006.463 
Reparation og vedligeholdelse (eksterne værksteder) 879.112 804.709 
Småanskaffelser og håndværktøj 1.218.163 337.025 
Forsikringer inkl. selvrisiko 588.215 639.440 
Vægtafgift og skatter 716.606 764.982 
Forbrugsstoffer 40.664 37.555 
Tab / gevinst ved salg af maskiner -299.654 18.666 

Maskinomkostninger 7.139.973 7.130.964 

Husleje 2.032.007 2.331.493 
Reparation og vedligeholdelse 393.970 462.255 
Varekøb 38.441 83.626 
El, vand og varme 513.809 725.782 
Rengøring 379.713 314.168 
Forsikringer og skatter 77.372 10.044 
Småanskaffelser 383.289 243.265 
Øvrige lokaleomkostninger 11.388 41.976 

Lokale- og pladsomkostninger 3.829.989 4.212.609 

IT-omkostninger 549.815 217.753 
Licenser og abonnementer 1.078.656 1.142.650 
Kontorartikler 50.713 47.763 
Konsulenter (regnskabschef) 225.716 65.958 
Revision 80.000 80.000 
Regnskabsmæssig assistance 93.738 100.000 
Porto 2.698 2.980 
Gebyrer 3.097 2.605 

Administrationsomkostninger 2.084.433 1.659.709 

Eksterne omkostninger i alt 99.345.330 91.710.379 
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3 Anlægsoversigt 
31. december 

2017 

Tekniske 
anlæg mv. 

DKK 

31. december 
2016 

Tekniske 
anlæg mv. 

DKK 

 

Tilgang 1. januar 28.039.164 24.251.447 

 

Tilgang i årets løb 5.440.728 4.760.467 

 

Afgang i årets løb -1.343.840 -972.750 

 

Kostpris 31. december 32.136.052 28.039.164 

 

Ned- og afskrivninger 1. januar -11.122.573 -7.630.117 

 

Årets afskrivninger -3.666.982 -3.937.420 

 

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 733.027 444.964 

 

Ned- og afskrivninger 31. december -14.056.528 -11.122.573 

 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 18.079.524 16.916.591 

4 Egenkapital 

    

31. december 31. december 

  

2017 2016 

  

DKK DKK 

Egenkapital 1. januar 14.023.961 11.195.831 
Årets resultat af ordinær driftsvirksomhed 5.721.566 6.765.550 
Afskrivninger af anlægsaktiver -3.666.982 -3.937.420 

Egenkapital 31. december 16.078.545 14.023.961 
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5 Langfristet gæld 
31. december 

2017 

DKK 

31. december 
2016 

DKK 

Leasingforpligtelse 12.199.772 

 

6.002.400 

Langfristet gæld i alt 12.199.772 

 

6.002.400 

Restløbetiden af leasingforpligtelserne udgør op til 5 år. 
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Nordsjællands Park og Vej I/S 
Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2017 

Indhold 

 

Afsnitsnr. 

Indledning 

 

1 - 2 

Konklusion på den udførte revision 

 

3 - 4 
Rapportering om andre betydelige forhold 

 

5 - 11 
Andre forhold 12 - 38 
Andre ydelser 

 

39 
Afslutning 

 

40 

Indledning 

Vi har afsluttet revisionen af udkast til årsregnskab ("regnskabet") for regnskabsåret 1. ja-
nuar - 31. december 2017. Regnskabet udviser et resultat af fællesskabets aktiviteter på TDKK o og 
en egenkapital på TDKK 5.780. 

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revi-

 

sionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 4. marts 2015, siderne i - 6, afsnit i - 
20. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper. 

Konklusion på den udførte revision 

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed 
eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet. 

4 Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens be-

 

handling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsy-
ne regnskabet med en såkaldt "blank" revisionspåtegning 

Rapportering om andre betydelige forhold 

Manglende funktionsadskillelse 

5 Direktionen har oplyst, at det som følge af organisationens begrænsede størrelse ikke er 
praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i selskabets regnskabsfunktion. Den 
manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for såvel utilsigtede fejl som besvigelser, samt at 
sådanne eventuelle fejl og besvigelser forbliver uopdagede. 
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6 Direktionen skal være særlig opmærksom på denne risiko, der især har betydning i forbin-
delse med håndteringen af kontante beholdninger, betalinger fra netbank, lønafregninger, ændring 
af leverandørers bankoplysninger og udstedelse af kreditnotater. 

7 Vi anbefaler ledelsen i videst muligt omfang at udføre kompenserende kontroller med hen-
blik på at forebygge eller afdække ovennævnte fejlmuligheder ved fx at foretage en jævnlig gennem-

 

gang af bogføringsmateriale, kontoudtog fra pengeinstitutter, lønudbetalinger og afstemninger. 

8 Vi har henholdt os til direktionens vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af 
vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller 
besvigelser. 

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 

9 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge selskabets bestyrelse om, hvor-
dan den øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, direktionen har iværksat med henblik på at 
identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i virksomheden, samt hvilke interne 
kontroller direktionen har implementeret for at forebygge sådanne risici. 

to Vi skal desuden forespørge bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigel-
ser, der påvirker virksomheden, eller om mistanker og beskyldninger herom. 

11 Vi har som led heri med direktionen drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som virk-
somheden har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Direktionen har 
i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger 
om besvigelser, som kunne have en væsentlig indflydelse på virksomheden. 

Andre forhold 

Ledelsesberet-ning en 

12 Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabs-
loven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 
gennemførte revision af regnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet. 

Omsætning og debitorer 

13 Selskabets omsætning vedrører i alt væsentlighed salg af materialer, maskintimer og med-
arbejderydelser til fællesskabets ejere, Helsingør og Fredensborg Kommune. Vi har stikprøvevist 
kontrolleret den fakturerede omsætning til underliggende fakturaer til fællesskabets kunder. Vi har 
endvidere stikprøvevist kontrolleret at fællesskabets tilgodehavender er afregnet efter regnskabs-
årets afslutning. 
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Driftsomkostninger 

14 Vi har stikprøvevist kontrolleret selskabets afholdte driftsomkostninger til underliggende 
leverandørfakturaer. Vi har i forbindelse med kontrollen kontrolleret at omkostningerne er god-
kendte i overensstemmelse med fællesskabets forretningsgange, at der er foretage korrekt bogfø-
ring og momsmæssig behandling af omkostningerne. 

Personaleomkostninger 

15 Vi har stikprøvevist kontrolleret de afholdte lønninger og gager til underliggende ansættel-
seskontrakter. 

Materielle anlægsaktiver 

16 Vi har stikprøve kontrolleret årets efterfølgende tilgang til underliggende leverandørfaktu-
raer samt stikprøvevist efterregnet de foretagne afskrivninger på materielle anlægsaktiver for 2017. 
Vi har endvidere foretaget stikprøvevis inspektion af den fysiske tilstedeværelse af udvalgte materi-
elle anlægsaktiver. 

17 Vi har kontrolleret at materielle anlægsaktiver anskaffes gennem finansielle leasingaftaler 
er indregnet i årsregnskabet og afskrevet i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis. 

Likvide beholdninger 

18 Vi har kontrolleret saldi på selskabets bankkonti til modtagne engagementsbekræftelser fra 
pengeinstitutterne. 

Kortfristede gældsforpligtelser 

19 Vi har stikprøvevist kontrolleret kreditorgæld pr. 31. december 2017 til modtagne kreditor-
fakturaer. Vi har desuden gennemgået fællesskabets foreløbige bogføring for januar 2018 for at 
identificere eventuelle væsentlige leverandørfakturaer som burde være medtaget i årsregnskabet 
for 2017. 

20 Vi har gennemgået selskabets beregning af feriepengeforpligtelse og skyldig overtid og 
stikprøvevist kontrolleret de anvendte forudsætninger til lønsedler for fællesskabets medarbejdere. 

Forhandlingsprotokoller og indhentede erklæringer 

21 Vi har indhentet sædvanlig regnskabserklæring underskrevet af direktionen og økonomi-
chefen. Vi har endvidere indhentet engagementsoversigter fra banker mv. 

22 Bestyrelsens forhandlingsprotokol er gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispo-
sitioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne 
har fundet rigtigt udtryk i regnskabet. 

pwc 
30 

Punkt 2, Bilag 4: Revisionsprotokollat for 2017.pdf



23 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regn-
skabet. 

Lovpligtige fortegnelser m.m. 

24 I overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen har vi påset, at lovgivningen 
om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. 

Revision af årsregnskab aflagt i overensstemmelse med Lov om Kommunernes 
Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabs-
system for Kommuner 

25 Selskabet har, ud over årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven, aflagt et års-
regnskab for fællesskabets aktiviteter for 2017 i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Sty-
relse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner 
("Kommunalt årsregnskab"). Vi har efter aftale med ledelsen foretaget revision af dette årsregnskab 
i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og kommunens revisionsregulativ. 

26 Det kommunale årsregnskab udviser et overskud på DKK 280.838 efter anlægsinvesterin-
ger for 2017. Egenkapitalen udgør DKK 16.078.545 pr. 31. december 2017. Forskellen i årets resul-
tat i forhold til selskabets årsrapport aflagt efter årsregnskabsloven (DKK o) skyldes at afskrivnin-
ger på materielle anlægsaktiver er fratrukket direkte på fællesskabets egenkapital og at årets over-
dækning i forhold til hvile-i-sig selv princippet placeres som en del af egenkapitalen. 

Omfanget af vores revision af årsregnskabet 

27 Finansiel revision, som består i at efterprøve om regnskabet er rigtigt, det vil sige uden væ-
sentlige fejl og mangler. 

28 Juridisk-kritisk revision, hvor vi vurderer, om de dispositioner, der er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og an-
dre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

29 Økonomisk kritisk revision, hvor formålet er at vurdere, om de enkelte afdelinger, institu-
tioner og medarbejdere anvender de tildelte midler på en økonomisk hensigtsmæssig måde (for-
valtningsrevision). 

Finansiel revision 

30 Ved den finansielle revision er prioriteringen af opgaverne og revisionsområderne bestemt 
af vores vurdering af risikoen for at fejl opstår, kombineret med den betydning (væsentlighed) 
eventuelle fejl vil have. Disse vurderinger foretages, dels i forbindelse med planlægningen af revisi-
onsåret, og dels som en løbende proces ud fra erfaringer indhentet ved den løbende revision af ek-
sisterende forretningsgange og det interne tilsyns- og kontrolmiljø. I vurderingerne indgår også 
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resultater og erfaringer, som indhentes via fællesskabets interne tilsyn. Den juridisk-kritiske revisi-
on indgår altid som en integreret del af den finansielle revision. 

Juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision 

31 I tilknytning til vores revision af årsregnskabet har vi vurderet, hvorvidt årsregnskab er 
udarbejder efter kravene i bekendtgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommuneres 
budget- og regnskabsvæsen og i overensstemmelse med interessentskabskontrakten samt den 
regnskabspraksis, som er beskrevet i årsregnskabet. 

32 Vores revision har bl.a. omfatter en vurdering af om selskabet har overholdt budgettet, og 
at der sker løbende budgetopfølgning. 

33 Vi har påset, at der hjemtages korrekt momsrefusion fra den kommunale momsrefusions-
ordning i henhold til bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner og fra 
SKAT i henhold til momsloven. 

34 Vi har påset, at ansatte er aflønnet efter gældende overenskomster og aftaler samt, at der er 
sket korrekt indberetning til SKAT. 

35 Ved den udført forvaltningsrevision har vi vurderet om afholdte omkostninger vedrører 
NSPV og om der er udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af selskabets midler. 

36 Vi har derudover vurderet om selskabet overholder udbudsreglerne samt deres interne reg-
ler ved udbud og indkøb. 

Konklusion på den udførte revision 

37 Ved den udførte juridisk — kritisk revision og forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt 
med forhold der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2017 på de områder, vi har 
undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 

38 Regnskabsaflæggelsen er opstillet på grundlag af det afsluttede bogholderi for regnskabs-
året 2017. Vi har konstateret, at de fornødne oversigter indgår, og at de indbyrdes sammenhænge er 
til stede, samt at regnskabet er i overensstemmelse med fællesskabets bogholderi. 

Andre ydelser 

39 Vi har rådgivet fællesskabet om regnskabsmæssige forhold i forbindelse med udarbejdelsen 
af årsregnskaber for 2017. 
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Afslutning 

40 I henhold til revisorloven skal vi oplyse: 

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed 
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. 

Hellerup, den 21. marts 2018 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Per Timmermann Michael Kruse Bak 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Siderne 28 - 34 er behandlet på bestyrelsesmødet den 21. marts 2018 

Bestyrelsen 

Christian Holm Donatzky Flemming Rømer Claus Christoffersen 

Michael Mathiesen Ergin Øzer Lars Egedal 

Uffe Bastiansen Kim Bjørlund Madsen 
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Bestyrelsen vurderer, at den akkumulerede overdækning pt. er af en sådan størrelse, at overdækningen for 2017
kan føres tilbage til driften til dækning af løsning af ekstraopgaver i 2018 eller nedbringelse af akkumuleret
underdækning på kontraktarbejder. 

Beslutning for punkt 3: Fordeling af overdækning og uforbrugte budgetmidler.
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Fordeling af overdækning og uforbrugte budgetmidler

Indledning

NSPV har i 2017 haft en overdækning på 2.054.584 kr. NSPV har for årerne 2014-2016 henlagt overdækning for 
ca. 8 mio. kr. til investeringer og konsolidering. Formålet med punktet er at drøfte anvendelsen af overdækning for 
2017.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for et § 60 fællesskab er, at fællesskabet skal hvile i sig selv. Dette betyder, at eventuelle overskud 
betragtes som overdækning, og som udgangspunkt skal føres tilbage til driften. Nordsjællands Park & Vej har i 
budgetårerne 2014-2017 budgetteret med et regnskab i balance.

Nordsjællands Park & Vej nedsatte fra 2015 timeprisen for mandskabsressourcerne fra 365 kr. til 345 kr. i forhold til 
udgangspunktet, som var beregnet og godkendt af en økonomiarbejdsgruppe bestående af økonomimedarbejdere 
fra de to kommuner. Bestyrelsen udtrykte ved den lejlighed ønske om, at Nordsjællands Park & Vej nu fastholder 
timeprisen og konsoliderer fællesskabet, fremfor at nedsætte timeprisen yderligere.

Der er juridisk ikke noget til hinder for, at bestyrelsen foretager henlæggelser, og efterfølgende finansierer fremtidige 
investeringer med disse henlæggelser eller nedbringer leasing gæld. Maskinpriserne justeres løbende, således at 
de dækker de reelle omkostninger, og der iværksættes i 2018 et arbejde med at yderligere at gøre maskinpriserne 
omkostningsægte.

I notat om Styringsmodel og styringsprincipper- NSPV af 2015-02-27, der er behandlet i de to byråd, nævnes det 
bl.a., at ”NSPV kan overføre overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår”, idet ”Eneste undtagelse er 
udgifterne til snerydning……”.

Nordsjællands Park & Vej overtog ved oprettelsen aktiver for 18 mio. kr. Disse aktiver blev efter det første år 
nedskrevet til ca. 15 mio. kr. pga. aktivernes ringe værdi. Nordsjællands Park & Vej overtog samtidig passiver i form 
af skyldig ferie og afspadsering for 6,9 mio. kr. samt leasing krontrakter for 6,7 mio. kr. Egenkapital var ved 
dannelsen således 4,4 mio. kr. Der blev fra de to ejerkommuner ikke indskudt egentlig likvid startkapital, men det 
indledende likviditetsbehov blev dækket af á conto indbetalinger fra Fredensborg Kommune samt et lån fra 
Helsingør Kommune, som er tilbagebetalt.

Nordsjællands Park & Vej har fortsat behov for en vis likviditet, for at der ikke ind imellem skal trækkes på 
kassekreditten. Nordsjællands Park & Vej har endvidere behov for en vis soliditet, således at et eventuelt fremtidigt 
underskud i første omgang kan dækkes af egenkapitalen.

Nordsjællands Park & Vej danner overdækning på to måder:

”Driftsoverskud”:

Det omkostningsbaserede driftsregnskab omhandler omsætning på personaleressourcer, maskiner samt videresalg 
af varer og tjenesteydelse, fratrukket omkostninger til løn, materialer og tjenesteydelser, maskiner samt diverse 
administration. Dette budget danner udgangspunkt for beregning af timeprisen på ressourcer og maskiner. Denne 
overdækning udgør i perioden 2014-2017 10,2 mio. kr. fordelt således:

1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

Omsætning 83.568 96.348 95.227 102.949

Eksterne ydelser 28.351 36.226 38.977 46.184

Punkt 3: Fordeling af overdækning og uforbrugte budgetmidler.
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Personaleomkostninger 51.596 55.947 52.733 53.124

Overdækning 4.331 1.085 2.828 2.055

 

Hidtil er overdækningen henlagt til konsolidering og investeringer i udskiftning af materiel, investering i IT samt 
investeringer i materielgårde, herunder tyverisikring og overvågning. De hidtidige investeringer har hidtil været 
foretaget indenfor budget og har ikke medført nedskrivning af overdækningen. Det anbefales, at fastholde 
henlæggelserne fra 2014-2016.

”Mer- eller mindreforbrug” i forhold til budget

De to ejer kommuner overfører budgetter til opretholdelsen af de fastsatte serviceniveauer til NSPV. Der kan i de 
enkelte driftsår fremkomme mer- eller mindreforbrug på den enkelte budgetposter (i bilaget benævnt henholdsvis 
Overdækning/Underdækning, kontrakt arbejde). Mer- eller mindreforbrug forudsættes normalt udlignet mellem de 
enkelte budgetposter eller overført til efterfølgende driftsår. Budgetterne (på nær vinter) har hidtil balanceret, idet der 
dog var et merforbrug på Helsingør Kommunes budget i 2015 på ca. 1,4 mio. kr. som følge af misforståelser på 
grund af ændret praksis midt på året. Merforbruget på vinterbudgettet for Fredensborg Kommune vurderes at blive 
ca. 1 mio. kr.

For så vidt angår mer- eller mindre forbrug på de enkelte budgetposter involveres bestyrelsen såfremt, der skal 
overføres fra et år til et andet, idet bestyrelsen beslutter, hvorledes midlerne anvendes.

NSPV har på denne måde i peiroden 2014-2017 overleveret til Helsingør Kommune for 0,8 mio. kr. og underleveret 
til Fredensborg Kommune for 1,2 mio. kr.. For perioden 2014-2016 var var der overleveret til Helsingør Kommune 
for 3,1 mio. kr. og underleveret til Fredensborg Kommune for 0,6 mio. kr. Overdækning fremgår af bilag 1.

Overleveringen til Helsingør Kommune skyldes primært forkert postering af lønninger til planlæggere for ca. 2 mio. 
kr., således at midlerne blev anvendt både i Center for By, Land og Vand og i NSPV. Det har i 2017 været 
nødvendigt at sænke serviceniveauet under det politisk vedtagne serviceniveau for at indhente den akkumulerede 
overlevering. Budget og forbrug for Helsingør Kommune fremgår af bilag 2.

Underleveringen til Fredensborg Kommune skyldes effektivisering af arbejdsgange, således at det ønskede 
serviceniveau har kunnet opretholdes under inddragelse af færre ressourcer. Budget og forbrug for Fredesnborg 
Kommune fremgår af bilag 3.

Muligheder

For så vidt angår underdækning på det omkostningsbaserede regnskab ses umiddelbart flere løsninger, idet disse 
kan kombineres:

Model 1: Overskuddet hensættes til fortsat fremtidige investeringer og konsolidering. 

Såfremt de to ejerkommuner ønsker, at videreføre fællesskabet er det vurderingen, at der på længere sigt kan være 
behov for investeringer i for eksempel maskingårdene. De akkumulerede henlæggelser vurderes dog for 
nærværende umiddelbart tilstrækkelige. Der har fra ejerkommunerne været stillet spørgsmål omkring rimeligheden i 
og formålet med henlæggelserne.

Model 2: Overskuddet fordeles mellem kommunerne og overføres til forøgelse af indsatsen næstfølgende år.

Overskuddet anvendes til en forøgelse af serviceniveauet på udvalgte områder, hvor bestyrelsen eller 

Punkt 3: Fordeling af overdækning og uforbrugte budgetmidler.
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ejerkommunerne mener, der skal gøres en ekstra indsats. Ejerkommunerne bestiller i løbet af året en del 
ekstraopgaver, som er opgaver der ikke er indeholdt i budget. Overdækningen kan anvedndes til finansiering af en 
del af disse. Ejerkommunerne vurderes, at ville finde dette rimeligt. For Helsingør Kommunes vedkommende kan 
driftsoverskuddet anvendes til udligning af overlevering fra foregående år.

Model 3: Overskuddet anvendes til nedbringelse af leasinggæld. 

Leasingomkostningerne er pt. under 1%. Løsningen vil af ejerkommunerne betragtes som de facto fortsat 
henlæggelse. Modellen kan blive mere aktruel, såfremt der atter ses væsentligt stigende renter.

Modellerne kan kombineres, således, at overskuddet fx deles i 3/3, 1/3 henlægges, 2/3 fordeles mellem 
ejerkommunerne i forholdet 40/60 enten som tilbagebetaling eller som en forøgelse af indsatsen i 2018. En del af 
overdækningen kan disponeres af bestyrelsen og en del kan anvendes til dækning af ekstraopgaver for 
kommunerne.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen:

• At sagen drøftes.

Punkt 3: Fordeling af overdækning og uforbrugte budgetmidler.
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• specifikationoverdæknig.pdf
• Budget 2018 Helsingør.pdf
• Budget 2018 Fredensborg.pdf

Bilag til Punkt 3: Fordeling af overdækning og uforbrugte budgetmidler.
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Raport budget 18 fordelt på politikområder/centre

Budget 17 Forbrugt 17 Rest 17 Budget 18

Helsingør Kommune

Indenfor budget 46.321.200     43.440.958     2.880.242       47.291.000    

Center for By, Land og Vand (BLV) 36.855.200 33.639.377 3.215.823 37.951.000    

Asfalt 1.285.000 792.614 800.000          

Fortove, flisebelægninger 5.050.200 3.986.320 5.637.000      

Vejbeplantning 3.377.000 3.860.371 3.477.000      

Skilte og vejudstyr 1.795.000 1.534.285 1.795.000      

Vejafvandning 1.100.000 2.295.990 2.600.000      

Renholdelse af veje, stier og pladser 7.230.000 6.525.244 7.200.000      

Parker 4.476.000 3.385.882 4.010.000      

Skove og naturområder 1.050.000 1.151.988 1.015.000      

Strandrensning 621.000 315.402 621.000          

Vedligeholdelse af vandløb 1.235.000 1.034.247 1.226.000      

Ukrudt vejmatrikel 600.000 611.729 600.000          

Vinter 9.036.000 8.145.306 8.970.000      

Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) 7.554.000 7.889.581 -335.581 7.400.000      

Kommunale ejendomme 7.554.000 7.889.581 7.400.000      

Planlægger/borger 1.912.000 1.912.000 0 1.940.000      

Planlægger løn/Borgerhenvendelse 1.912.000 1.912.000 0 1.940.000      

Ekstra

Idræt Helsingør 1.086.830 1.090.855 -4.025 930.270         

Punkt 3, Bilag 1: Budget 2018 Helsingør.pdf



Raport budget 18 fordelt på politikområder/centre

Budget 17 Forbrugt 17 Rest 17 Budget 18

Fredensborg Kommune

Indenfor budget 29.414.000 28.874.725 539.275 29.987.000    

Politikområde 1 4.377.000 3.985.346 391.654 4.626.000      

Parker 1.789.000 1.840.975 2.023.000      

Skove og naturområder 916.000 618.060 986.000          

Strandrensning 588.000 489.142 541.000          

Vedligeholdelse af vandløb 1.084.000 1.037.169 1.076.000      

Politikområde 3 15.401.000 15.804.405 -403.405 15.611.000    

Asfalt 100.000 78.125 100.000          

Fortove, flisebelægninger 3.953.000 3.874.366 3.394.000      

Vejbeplantning 3.871.883 4.499.641 3.837.000      

Skilte og vejudstyr 1.604.000 1.571.366 1.505.000      

Vejafvanding 1.563.000 1.941.694 2.450.000      

Renholdelse af veje, stier og pladser 2.385.000 2.325.610 2.285.000      

Kystsikring og sandfodring 700.000 389.487 100.000          

Planlægger løn/Borgerhenvendelse 1.124.117 1.124.116 878.800          

Teknikervagt 361.200          

Ukrudt vejmatrikel 100.000 700.000          

Politikområde 4 5.008.000 4.663.284 344.716 5.055.000      

Kommunale ejendomme 5.008.000 4.663.284 5.055.000      

Politikområde 5 4.407.000 4.196.465 210.535 4.465.000      

Øvrige fritidsfaciliteter 55.000 52.964 55.000            

Idræt 4.352.000 4.143.501 4.410.000      

Politikområde 9 221.000 225.225 -4.225 230.000         

Kommunale ejendomme 221.000 225.225 230.000          

Ekstra

Vinter 6.500.000 6.158.598 341.402 6.574.000      

Punkt 3, Bilag 2: Budget 2018 Fredensborg.pdf



Effektiviseringsmålet for 2019 fastsættes til 2%, idet der årligt gennemføres en drøftelse i bestyrelsen af kommende
års effektiviseringsmål.

Beslutning for punkt 4: Fastlæggelse af effektiviseringsmål for 2019.
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Fastlæggelse af effektiviseringsmål for 2019

Indledning

Et af formålene med oprettelsen af NSPV var at effektivisere opgaveløsningen. NSPV har siden oprettelsen været 
underlagt et årligt 2% effektiviseringsmål. Formålet med dette punkt er at gennemføre en drøftelse i bestyrelsen af 
NSPV effektiviseringsmål for 2019.

Sagsfremstilling

NSPVs styringsmodel er beskrevet i samarbejdsaftalens bilag 1B jf. samarbejdsaftalens §11 stk. 3. I bilag 1B 
fastlægges bl.a.:

”N(S)PV skal årligt kunne dokumentere udviklingen i fællesskabets konkurrencedygtighed overfor kommunerne. 
Det indebærer, at N(S)PV bestyrelse årligt fastlægger et effektiviseringsmål, og at N(S)PV årligt foretager en 
beregning af den gennemsnitlige timepris for N(S)PVs ydelser, som grundlag for en benchmark med andre Park 
og Vej enheder. De to kommuners byråd vurderer individuelt om de opnåede effektiviseringer skal udmøntes i 
øget service til kommunens borger(e), hvor servicerammen vil være uændret, eller om effektiviseringerne skal 
bidrage til at reducere budgettet, med et uændret serviceniveau for borgerne i kommunen”.

Det er således NSPV bestyrelse, der fastlægger effektiviseringsmålet, men de to byråd der fastlægger 
udmøntningen i den enkelte kommune.

NSPVs effektiviseringsmål blev forud for oprettelsen af NSPV administrativt fastsat til 2% årligt.

Helsingør Kommune udtrykte ved oprettelsen af NSPV ønske om at reducere budgettet med 2% årligt med uændret 
serviceramme. Reduktionen er foretaget ved, at budgettet ikke har været pris- og lønfremskrevet siden 2013, idet 
NSPV først fra 2016 havde et egentligt selvstændigt budget, hvori en årlig effektivisering på 2% er indbygget. 
Derudover er budgettet årligt justeret på baggrund af drøftelser i byrådet om konkrete ændringer i 
serviceniveauerne. Således er udmøntningen af effektiviseringen årligt dokumenteret i forhold til Helsingør 
Kommune. Det er vurderingen, at det for Helsingør Kommunes vedkommende kan blive vanskeligt at opretholde det 
nuværende serviceniveau, såfremt budgettet ikke fremskrives. Effektiviseringen for 2018 er indbygget i budgettet.

Helsingør Kommune har påbegyndt budgetproces for 2019 og ønsker, såfremt bestyrelsen fastsætter 
effektiviseringen til 2%, at indbygge effektiviseringen i et forslag til effektiviseringer samt katalog med 
servicereduktioner, der forelægges fagudvalgene i juni og efterfølgende fremsendes til budgetforhandlingerne. For 
2019 udgør effektiviseringen 946.000 kr., hvortil kommer konkrete servicereduktioner på op til 2,5 %. Såfremt 
bestyrelsen reducerer effektiviseringsprocenten, må det forventes, at dette kan udløse yderligere servicereduktioner.

Fredensborg Kommune udtrykte ved oprettelsen af NSPV ønske om et generelt forøget serviceniveau med fastholdt 
budget. Der har i årerne 2014-2016 været usikkerhed om budgettets reelle størrelse og om, hvorvidt budgettet blev 
fremskrevet eller ej, idet udgangspunktet var ”ca. 26,5 mio. kr.” Budgettet er i perioden steget, således at budgettet 
for 2018 er 30 mio. kr., idet en del af stigningen skyldes tilgang af yderligere opgaver bl.a. fra ejendomscentret. 
Primo januar 2017 blev der fastlagt et budget, som fremrettet vil være grundlaget for den årlige drøftelse. 
Udmøntningen af effektiviseringen er således vanskeligere dokumenterbar i forhold til Fredensborg Kommune. 
Dette behandles i et særskilt punkt.

Fredensborg Kommune har for 2018 fremsendt ønske om, at effektiviseringen omsættes i konkrete 
serviceforbedringer, der drøftes i selvstændigt punkt. For 2019 udgør effektiviseringen ca. 600.000 kr.

Effektiviseringsmålet har ikke været underlagt en årlig drøftelse i bestyrelsen, men er fastholdt. Det er vurderingen, at 
der fortsat er et effektiviseringspotentiale i NSPV, men at en effektivisering på 2% ikke kan fastholdes i uendelighed, 
bl.a. pga. stigende lønninger og priser), hvorfor der i forbindelse med gennemgang af årsregnskabet bør 
gennemføres en årlig drøftelse af effektiviseringsmålet det efterfølgende år, således at effektiviseringsmålet kan 
indgå i budgetdrøftelserne i de respektive byråd.

Punkt 4: Fastlæggelse af effektiviseringsmål for 2019.
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NSPV har i 2017 haft et overskud på ca. 2 mio. kr. Der har været et mindre forbrug (eksklusive vintertjeneste) på 
632.000 kr. på Fredensborg Kommunes budget og et mindre forbrug på Helsingør Kommunes budget på ca. 2,4 
mio. kr.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen:

• At sagen drøftes

Punkt 4: Fastlæggelse af effektiviseringsmål for 2019.
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Fredesnborg Kommunes forslag til anvendelse af effektivisering for 2018 godkendt.

Beslutning for punkt 5: Anvendelse af 2% effektivisering for Fredensborg
Kommune.
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Anvendelse af 2% effektivisering for Fredensborg Kommune

Indledning

NSPV har modtaget en henvendelse fra Fredensborg Kommune om udmøntning af 2% effektivisering. Bagudrettet 
drejer det sig om, at NSPV dokumenterer, at de 2% er anvendt til øget service for kommunens borgere (dette 
behandles i særskilt punkt). Fremadrettet drejer henvendelsen sig om, at effektiviseringen for 2018 anvendes på 
udvalgte områder. Der ønskes en tilkendegivelse fra bestyrelsen af, om ønskerne kan imødekommes uden 
yderligere behandling.

Sagsfremstilling

For Helsingør Kommunes vedkommende reduceres budgettet løbende, idet budgettet ikke fremskrives med pris og 
lønfremskrivningen på ca. 2%. Besparelsen, der herved fremkommer, indgår i de årlige budgetforhandlinger som 
midler, der anvendes i byrådets generelle prioriteringer sammen med forslag til konkrete servicereduktioner.

Administrationen i Fredensborg Kommune har fremsat følgende ønsker for udmøntningen af 2 % effektiviseringen 
for 2018 (i årerne 2018-2021):

Ekstraopgaver Beløb

Drift af nye stier, f.eks. Kratbjerg og Nivå Fredning 20.000

Sandfang etablering og efterfølgende oprensning Bassebækken (1 stk.) og 
Grønholt Å (4 stk.)

100.000

Graffiti ny pulje ud over 180 tkr. 100.000

Drift ny anlagt sti Kokkedal, cykelsti Egedalsvej, Rundkørsel Humlebæk og 
Ole Kielbergsvej

100.000

Skilte - nye som ikke er alm. Løbende udskiftning 100.000

Faldunderlag legepladser - udskiftes løbende 101.000

Nivå Havn, Strandpark - aftales løbende 6.000

Fritid, Idræt - aftales løbende 83.000

Kultur- aftales løbende 4.000

Ialt 514.000

Punkt 5: Anvendelse af 2% effektivisering for Fredensborg Kommune.
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2% af 2018 budgettet (29.987 tkr.) 599.740

Rest 87.740

Fredensborg Kommune ønsker anvendelse af restbeløbet drøftet i løbet af året i forbindelse med opståede 
ekstraopgaver.

Vedrørende fastlæggelse af serviceniveauerne for kommunerne fremgår det af samarbejdsaftalens bilag 1b, at:

”Kommunalbestyrelserne fastsætter serviceniveauet på park- og vejområdet med vedtagelsen af budgettet, og 
kommunalbestyrelserne kan øge eller reducere serviceniveauet på park- og vejområdet ved at øge eller 
reducere budgettet. Nordsjællands Park og Vejs opgaver beskrives af kommunerne på baggrund af det politisk 
vedtagne serviceniveau. Serviceniveauerne for de to kommunerne er retningsgivende, så Nordsjællands Park og 
Vej kan tilrettelægge det kommende års opgaver inden for en fleksibel ramme. Det er en del af 
samarbejdsaftalen, at serviceniveauerne for de to kommuner løbende tilpasses de ydre rammer, der påvirker 
efterspørgslen efter ydelser hos Nordsjællands Park og Vej (eks. ekstra tømning af skraldespande, hvis de er 
fyldte eller ingen græsslåning, når der ligger sne.”

De fleste forslag omfatter anvendelsen af egne ressourcer, hvorfor forslagene ikke

Da Fredensborg Kommunes forslag til forøgelse af serviceniveauerne således er administrativt fastlagt, ønskes en 
tilkendegivelse fra bestyrelsen om forslagene kan imødekommes.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen:

• At sagen drøftes.

 

Punkt 5: Anvendelse af 2% effektivisering for Fredensborg Kommune.
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Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning for punkt 6: Dokumentation for anvendelse af 2% effektivisering i
Fredensborg Kommune.
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Dokumentation for anvendelse af 2% effektivisering i Fredensborg Kommune

Indledning

Fredensborg Kommune har anmodet NSPV om dokumentation for, at der er gennemført effektiviseringer for 2% 
årligt i perioden 2014-2017, samt at effektiviseringerne er udmøntet i øget service til kommunens borgere, som 
hensigten var forud for etableringen af NSPV. Punktet vil danne grundlag for en drøftelse med Fredesnborg 
KommuneFredesnborg Kommune.

Baggrund

Den ønskede dokumentation vanskeliggøres af:

• 2% procents generel forøgelse af serviceniveauet på park og vejområdet er svært målbar, når 
serviceforøgelsen spredes bredt ud over alle arealer.

• Grundlaget for NSPV var ved opstarten mangelfuldt, hvilket da også beskrives i en del af forarbejdet til NSPV: 
BDO: Tabelrapport, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune, Benchmarking af Vej & Park 
(September 2012). Hvoraf bl.a. fremgår, at det på grundlag af manglende data og dokumentation af faktisk 
serviceniveau ikke var muligt at opgøre de fysiske mængder for de opgavetyper, som de to gamle 
driftsorganisationer varetog. Helsingør Kommunes driftsorganisation blev vurderet 3% mere effektiv end 
Fredensborg Kommunes.

• I forhold til de manglende data nævnedes det bl.a., at det ville kræve en væsentligt større og mere 
tidskrævende analyse indeholdende bl.a. opmålinger af arealer at komme tættere på en opgørelse af 
serviveniveauer og at sammenligne kommunernes enhedspriser. Denne undersøgelse blev pga. høje 
transaktionsomkostninger fravalgt.

• Helsingør Kommunes budget på området var ved opstarten næsten dobbelt så stort som Fredensborg 
Kommunes budget.

• Uklarhed om budgettets reelle størrelse for Fredensborg Kommune i perioden 2014-2016.

• Budgettet for Fredensborg Kommunes Park og Vej var i 2012 26,5 mio. kr. Budgettet blev tildelt af tre centre 
ud fra en fordelingsnøgle. Derudover blev opgaver, der lå uden for det aftalte serviceniveau, betalt uden for 
rammen. Der var ikke i ressourcestyringssystemet overblik over, om der blev leveret til de tre centre i henhold 
til fordelingsnøglen, samt hvilke opgaver der lå udenfor eller inden for rammen. Endvidere var det uklart, 
hvorledes dele af vintertjenesten blev finansieret.

For Helsingør kommunes vedkommende var ressourceanvendelsen bedre dokumenteret i 
ressourcestyringssystemet og anlægskartoteket. Pga. en stram BUM model, var der overblik over, hvad der var 
indenfor og uden for budget samt budgetternes størrelse. Endvidere har Helsingør Kommune i årerne 2016-2018 
budgetterne fratrukket 2% effektiviseringer efter tillæg af pris- og lønfremskrivning.

Konkretisering

Da NSPV har en funktionel organisationsmodel, da NSPV har et ressourcestyringsprincip, der sikrer, at 
omkostningerne kan henføres til en bestemt geografi og aktivitet, og da der i forarbejdet var indikationer på, at 
effektiviseringspotentialet i Fredensborg Kommune var højere end i Helsingør Kommune, må det antages, at 
effektiviseringerne er lige høje begge steder, og at Fredensborg Kommune ikke subsiderer aktiviteter for Helsingør 
Kommune.

NSPV udregnede i 2013 timepriser for NSPV på baggrund af eksisterende oplysninger om indtægter og 
omkostninger, herunder forøgede omkostninger til forsikring, revisor mv. som følge af udskillelse fra kommunerne. 
Timeprisen blev på den baggrund indledningsvist sat til 365 kr. Timeprisen blev fra 2015 nedsat med 5,5 % til 345 
kr. Der var i forbindelse med etableringen af NSPV ikke afsat ressourcer til ekstern støtte til etableringen, midler der 

Punkt 6: Dokumentation for anvendelse af 2% effektivisering i Fredensborg
Kommune.
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i de efterfølgende år har måttet dækkes af driften.

Budgettet var i 2017 29,5 mio. kr. Vi antager, at budgettet er steget linært fra 2014-2018. Efterfølgende tilstræbes en 
konkretisering af effektiviseringen, idet en del midler er anvendt til et generelt æstetisk og kvalitativt løft.:

  2014 2015 2016 2017 Ialt

Budget (mio. kr.) 26,5 27,5 28,5 29,5 112

2% (tkr.)   550 570 590  

2% akkumuleret (tkr.)   -550 -1.120 -1.710 -1.700

           

Overdækning (40/60) 
(tkr.) (hensat)

1.732 434 1.131 822 4.119

Afskedigelser (tkr.) 400 400 400   1.200

Mindreforbrug     603 632 1.235

Brøndsugning (tkr.)   200 200 200 600

Timepris sænket 5,5% 
(tkr.)

  625 625 625 1.500

Vejbrønde på stier(tkr.)       150 150

Big Belly 
skraldespande

    150    

Badebroer mm. 
ekstraarbejder

      291 291

Livreddertjeneste   50 50 50 150

Ydelsesbeskrivelser og 
arealopgørelse

  500     500

Punkt 6: Dokumentation for anvendelse af 2% effektivisering i Fredensborg
Kommune.
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Indførelse af driftsweb, 
Syncronizer, og digital 
opgavestyring

100     500 600

Øgede udgifter til 
forsikring mv. som følge 
af udskillelse fra 
kommunerne

500 500 500 500 2.000

 

Planlæggerløn er inkluderet i budgettet for kommunen. Det kan diskuteres, hvorvidt denne skal være underlagt 
effektiviseringskravet.

Big Belly skraldespande til Fredensborg Kommune er anskaffet for driftsmidler, hvor de i Helsingør indledningsvist 
blev anskaffet for anlægsmidler. Fremover betales disse af NSPV, hvor der er et effektiviseringspotentiale.

Fejning af kommunens veje lagt ind i en fast plan, hvor det tidligere blev foretaget ad hoc. Derudover er der inden for 
budget løst opgaver på idræts- og ejendomsområdet i form af rydning af træer og buske, granulat til kunstgræsbane, 
nye fodboldmål, fast årlig special vedligeholdelse af fodboldbaner (vertikalskæring, vertidræning, gødskning, topdres 
mv.). På vejområdet er der i 2017 indhentet et efterslæb fsva. begroninger af kommunens stier.

NSPV har i overensstemmelse med principperne i "selvstændig opgavevaretagelse" overtaget en del 
forvaltningsmæssige opgaver for kommuner. Omfanget af dette vurderes at være større end de overførte midler til 
"planlæggere".

Effektiviseringerne har medført en større fleksibilitet i forhold til at reagere på henvendelser fra borgerne via ”Giv et 
Praj”, telefon og mail.

Tilbagemeldinger til NSPV fra borgere og politikere er, at der er sket et synligt kvalitetsløft i opgavevaretagelsen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen:

• At sagen drøftes

 

Punkt 6: Dokumentation for anvendelse af 2% effektivisering i Fredensborg
Kommune.
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Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning for punkt 7: Renhold - afrapportering 2017.
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Renhold – afrapportering 2017

Indledning

I samarbejde med Hold Danmark Rent, har NSPV kortlagt omfanget af henkastet affald i såvel 
Fredensborg som Helsingør kommuner i 2017. Kortlægningen består i en systematisk optælling af 
henkastet affald, samt interview med borgere og besøgende.

Opsummering

Både Fredensborg og Helsingør kommuner har, ifølge Hold Danmark Rent, et acceptabelt 
renholdelsesniveau. Men i begge kommuner er der plads til forbedring. I forhold til 
sammenlignelige kommuner, ligger Fredensborg og Helsingør i bunden. Det kan der være mange 
grunde til, men der bør fortsat være fokus på renholdelsesindsatsen. Det er vigtigt at skabe 
opmærksomhed omkring problemet med henkastet affald, i form af synlighed og ved at skabe en 
forståelse af, at det er et fælles ansvar, at der er rent på gader, fortove, stier og i grønne områder.

Baggrund

NSPV har fokus på, at systematisere og effektivisere renholdelsen i de to kommuner. Dette sker i 
udgangspunktet ud fra devisen; renere by for samme budget.
Sammen med Hold Danmark Rent, har NSPV fulgt udvikling i mængden af henkastet affald, samt 
den opfattede renholdelsestilstand.

Hold Danmark Rent har igennem flere år samarbejdet med Helsingør Kommune, nu igennem NSPV, 
og siden 2017 også med Fredensborg Kommune, ligeledes gennem NSPV. Hvert år udarbejder 
Hold Danmark Rent en rapport, der beskriver tilstanden ud fra nogle objektive kriterier.

Ud fra mængden af henkastet affald, interviewer Hold Danmark Rent borgere samt besøgende, og 
udarbejder efterfølgende en grundig rapport om det observerede med forslag til konkrete 
indsatsområder.
Hold Danmark Rent anvender en europæisk standardmetode, udarbejdet af Clean Europe 
Network, til selve optællingen af mængder. 

I alt tælles og interviewes der på 16 lokaliteter i hver kommune. 8 områder er kendetegnet ved høj 
intensitet af trafik og mennesker, 8 med lav intensitet.

Hold Danmark Rents 23 medlemskommuner repræsenterer ca. 40% af den danske befolkning. 
Medlemskommunerne grupperes efter størrelse med henblik på sammenligning af 
renholdelsesniveauet. Fredensborg er indplaceret i gruppen af kommuner med mindre end 50.000 
indbyggere. Helsingør ligger i gruppen af kommuner med mellem 50.000 og 100.000 indbyggere.

Resultater

Resultater for Fredensborg Kommune
Kommunen er med i analysen for første gang (i 2017), og der er derfor ikke noget 
sammenligningsgrundlag i relation til udvikling.

Punkt 7: Renhold - afrapportering 2017.
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Renholdelsesniveauet på de 16 lokaliteter er acceptabelt, men kommunen befinder sig i bunden i 
forhold til landsgennemsnittet for de 8 kommuner i gruppen (se nedenstående figur).
Hold Danmark Rent konkluderer, at Fredensborg har opnået et pænt resultat. 
Karaktergennemsnittet for områder med lav intensitet af trafik og mennesker er tilfredsstillende. 
Men til gengæld er karakteren for områder med høj intensitet ikke prangende, hvilket får Hold 
Danmark Rent til at opfordre til øget fokus på området.

Figur fra rapporten: Kortlægning af henkastet affald, konklusionsrapport, Fredensborg Kommune 2017.

Hold Danmark Rent mener, at der i Fredensborg Kommune er en væsentlig opgave i at fastholde 
det acceptable niveau. Dette kan ske ved at fokusere på nogle udvalgte indsatsområder.

De gennemførte interview viser, at borgertilfredsheden er stor. 70% er tilfredse med den aktuelle 
tilstand på den pågældende lokalitet, hvor de blev interviewet. Der peges, blandt de interviewede, 
på, at der særligt er problemer ved Holmegårdscentret, området ved McDonald’s samt ved 
busstoppestederne.

Hele 96% af de interviewede svarer i øvrigt ja på spørgsmålet om, hvorvidt det betyder noget, at 
der er rent, hvor de færdes. Dette er over gennemsnittet i forhold til de kommuner Fredensborg 
sammenlignes med.

I den tekniske analyse, hvor der tælles affald, er der tre lokaliteter Hold Danmark Rent anbefaler at 
have særlig fokus på. Alle tre områder har et kritisk niveau i renholdelsesstandarden.
Rastepladsen ved Fredensborg Kongevej (nær motorvejen), skiller sig ud som den værste, skarpt 
forfulgt af Holmegårdscentret og Usserød Kongevej foran McDonald’s og NGG (Nordsjællands 
Grundskole og Gymnasium).

Punkt 7: Renhold - afrapportering 2017.
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Sammenfattende konkludere Hold Danmark Rent, at Fredensborg Kommune ligger på et 
acceptabelt niveau. 

Resultater for Helsingør Kommune
Renholdelsesniveauet for de 16 tællepunkter i Helsingør Kommune ligger på et tilfredsstillende 
niveau. Helsingør har siden 2016, flyttet sig i positiv retning, fra acceptabelt til tilfredsstillende 
niveau.
Helsingør Kommune ligger dog nederst i sin gruppe med sammenlignelige kommuner.
Fra 2016 til 2017 er der tilføjet fire tællepunkter, så man i dag anvender 16. Dette giver Hold 
Danmark Rent anledning til at sige, at det er meget tilfredsstillende at kommunen har flyttet sig 
opad i karakter, da man reelt er kommet ud i endnu flere ”hjørner” af kommunen.

Det nævnes, at der er stor forskel på karakteren på områder med henholdsvis høj og lav intensitet 
af trafik og mennesker. Det er er områder med høj intensitet, der er mest udfordret af affald i 
kommunen, hvilket dog ikke er usædvanlig for kommuner af en vis størrelse.

Figur fra rapporten: Kortlægning af henkastet affald, konklusionsrapport, Helsingør Kommune 2017.

Hold Danmark Rent anbefaler, at der som minimum fokuseres på at fastholde det tilfredsstillende 
niveau. Dette kan ske ved at koncentrere sig om udpegede indsatsområder, samt at fokusere på 
renholdelsesområdet generelt og skabe synlighed i gadebilledet.

Under de udførte interview, tilkendegav 78% af borgerne, at de er tilfredse med den aktuelle 
standard på lokaliteterne. Dette er en fremgang fra 2016, hvor tallet var 69%.
83% mente, at der generelt i kommunen var et tilfredsstillende renholdelsesniveau. Dette er et 
godt niveau, men under gennemsnittet for kommuner i sammenligningsgruppen.

Punkt 7: Renhold - afrapportering 2017.
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93% af borgerne i Helsingør Kommune, tillægger et rent nærmiljø stor betydning.

Hold Danmark Rent fremhæver to lokaliteter, som kræver særligt fokus. Det er henholdsvis 
Helsingør busstation og Prøvestenscentret. Begge lokaliteter ligger på et kritisk dårligt niveau. 
Begge steder er det særligt skod, der er problemet. 

Overordnet set, er det godt at Helsingør Kommune har flyttet sig i positiv retning. Selv om 
kommunen ligger i bunden i forhold til de sammenlignelige kommuner, er niveauet kommet op på 
at være tilfredsstillende.
Den tekniske analyse og interview med borgere og besøgende stemmer godt overens. Det er 
mange af de samme problemer der peges på.

For begge kommuner er der nogle særlige indsatsområder NSPV vil fokusere på i 2018. Nogle er 
nemme og har karakter af engangsoprydning, andre er af mere fysisk eller teknisk karakter. 
Endelig er der de indsatser, hvor vi med dialog og kommunikation skal forsøge at ændre en 
uhensigtsmæssig adfærd blandt kommunerne borgere og besøgende.

Det indstilles til bestyrelsen:
At orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Renhold - afrapportering 2017.
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Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning for punkt 8: Renhold - indsatsplan 2018
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Renhold - indsatsplan 2018

Indledning

Med udgangspunkt i Hold Danmark Rents (HDR) afrapportering vedrørende renholdelsestilstanden 
i de to kommuner, samt NSPV’s egne observationer og meldinger fra borgere, er der planlagt en 
række indsatser i 2018, som skal forbedre det oplevede renholdelsesniveau. 
Det meste affald, som ses på veje, pladser, fortove samt i grønne områder, er resultat af en mere 
eller mindre bevidst handling eller adfærd. Det er bl.a. denne adfærd vi skal forsøge at ændre ved 
kommunikation og synlighed. 

Baggrund

NSPV arbejder med tre typer tiltag:

1. Opfølgning på indsatsområder i forhold til henkastet affald, jævnfør HDR’s konklusionsrapporter.

2. Adfærdspåvirkning ved synlighed, kommunikation og involvering.

3. Effektivisering og optimering af den udførte driftsindsats.

En række tiltag er opfølgning på HDR’s meget konkrete anbefalinger, med udgangspunkt i deres 
optællinger vedr. henkastet affald, samt interview udført i 2017. Andre tiltag er afledte og mere 
vidtrækkende, f.eks. bearbejdning af uønsket adfærd.

Indsatsplan

Der skelnes, som nævnt, mellem tre, indbyrdes sammenhængende, typer af tiltag:

Lokale indsatsområder: Direkte opfølgning på problematikker der er rejst i konklusionsrapporterne 
fra Hold Danmark Rent. Målet er, med få midler, at forbedre indsatsen på de udpegede områder, 
men hvor der opnås en synlig forbedring.
Indsatsområderne er geografisk afgrænsede og (kan resultere i konkrete handlinger, dialog med 
private aktører mv.).

Adfærdspåvirkning: Den langsigtede påvirkning med små, men synlige tiltag, som forbedrer den 
oplevede renholdelsestilstand. Redskaberne er dialog, involvering af målgrupper f.eks. unge, øge 
medansvarsfølelsen på renholdelsesområdet og påvirkning ved synlighed i gadebilledet.

Effektivisering og optimering af driften: Tiltag inden for den nuværende drift, der kan forbedre  
den fysiske placering af skraldespande, optimeret rutekørsel mv.
Målet er fortsat optimering af driftsindsatsen inden for nuværende budgetter.

Lokale indsatser er inddelt efter kommune, hvor adfærdspåvirkning og effektivisering er fælles for 
begge kommuner.

Punkt 8: Renhold - indsatsplan 2018
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Lokale indsatsområder i Helsingøre Kommune (udpeget af HDR)

Baggrund Handling
Prøvestenscentret Renholdelsesniveauet ligger på et meget 

kritisk niveau.
Dialog med centeret om, at der er et fælles 
ansvar for at centret kommer til at fremstå 
pænere og mere indbydende. Dialogen sker 
i samarbejde mellem NSPV, Helsingør kom-
mune og HDR. 

Helsingør busstation Busperronerne er præget af ekstraordinært 
mange henkastede cigaretskod. 

Cykelparkeringen flyder med affald.

Forsøget, indledt i 2017 med askebægre og 
skodriste fortsætter. Suppleres ved at teste 
andre typer askebægre, som er mindre, 
men fortsat synlige.

Dialog med banen og forbedring af egen 
indsats.

Axeltorv Problemer med cigaretskod, primært i som-
merperioden.

Forsøg med opstilling af skodriste/askebæg-
re. 

Lokale indsatsområder i Fredensborg Kommune (udpeget af HDR)

Baggrund Handling
Holmegårdscentret Renholdelsesniveauet ligger på et meget 

kritisk niveau. Affaldet ophobes og flyver 
rundt mellem privat og offentlige arealer.

Dialog indledes med centret m.fl. omkring 
problematikken. 
Større synlighed af skraldespande.

Usserød Kongevej v. 
McDonald’s

Kritisk renholdelsesniveau langs Kongevejen 
ved McDonald’s og NGG.

NSPV vil forsøge at etablere samarbejde 
mellem skolen og McDonald’s. 
Placering og synlighed af skraldespande i 
området. 

Rasteplads v. Fre-
densborg Kongevej

Henkastet affald har hobet sig op gennem 
lang tid.

Gennemgående oprydning.
Efterfølgende kan pladsen nemt holdes på 
et højere niveau.

Fredensborg station Udfordringer med henkastet affald. Opsætning af nye skraldespande.
Forsøg med askebægre.

Vest og hue til frivillige.

Punkt 8: Renhold - indsatsplan 2018
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Adfærdspåvirkning, fælles for de to kommuner:

Baggrund Handling
Fælles ansvar:
Sammen holder vi 
byen ren!

NSPV ønsker at skabe større opmærksom-
hed på det fælles ansvar i relation til at hol-
de omgivelserne rene og pæne.

NSPV gennemfører en kampage forbundet 
med en ny grafisk profil, hvor budskabet er 
Sammen holder vi byen ren.
Involvering af egne medarbejdere, frivillige, 
butikker, skoler mv.

Synlighed Synlighed er et nøgleord, når det gælde pla-
cering af skraldespande. 
Hvis man ved hvor man kan komme af med 
sit affald, så vil de fleste gerne gøre det på 
den rigtige måde.

Skraldespande vil blive påført nyt logo, som 
skal skabe opmærksomhed om renhold.

Samarbejde med fri-
villige

Grupper af frivillige i begge kommuner yder 
en stor indsats mht. renhold i lokalområder.

Skabe synlighed omkring de frivilliges gode 
indsatser. Uddele skraldeposer med logo; 
Sammen holder vi byen ren.
Poste historier på kommunernes facebook-
sider.

Sociale medier Påvirkning af de yngre. Involvering af målgruppen i en konkurren-
cer om at lave den bedste film til Youtube 
og Facebook.

Effektivisering og optimering:

Baggrund Handling
Placering af skraldes-
pande

NSPV arbejder på at udfordre den generelle 
opfattelse af, at mange skraldespande ska-
ber mere henkastet affald. 
Erfaring på området viser, at korrekt place-
ring og synlighed skaber mest renhold for 
pengene.

Registrering af alle skraldespandes place-
ring.

Løbende optimering af placering.

Anvendelse af nye skraldespande i stil med 
Big Belly.

Forsøg med parker og strande, hvor skral-
despande kun placeres ved ud-/indgange.

Busstoppesteder Nogle busstoppesteder opfattes som snav-
sede.

Ud fra stoppestedernes passagertal mv. vur-
deres løbende behov for skraldespand og 
type. 

Der laves en særlig indsats på busstoppeste-
der, hvor de tilses med højere frekvens.

Sammen holder vi byen ren – nyt slogan og grafisk profil

Som nævnt ovenfor laver NSPV en kampagne i 2018 med budskabet ”Sammen holder vi byen ren”. 
Budskabet skal være bærende i NSPV’s fornyede fokus på renhold.

Punkt 8: Renhold - indsatsplan 2018
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Eksempel på anvendelse af nyt slogan.

Der er valgt en ny farve og lavet en ny grafisk profil. Det nye udseende skal bruges til at skabe gen-
kendelighed på tværs.
De fleste skraldespande, fejemaskiner og andre biler vil blive udstyret med det nye logo. Mandska-
bet i renholdelsesenheden vil få påtrykt logo på ryggen.

Farven er et meget bevidst valg. Den bruges overalt i Københavns Kommune på skraldespande. 
Odense Kommuner er ved at gå samme vej med samme farve. Forhåbentlig vil det sprede sig til 
andre kommuner. Og med tiden vil farven på tværs af landet være genkendelig, og vise hvor man 
kan komme af med sit affald.

Se bilag med forslag til forskellige udformninger af det grafiske udtryk mv.

Det indstilles til bestyrelsen at:
Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: Renhold - indsatsplan 2018
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NSPV//REN BY KAMPAGNE
layouts 
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WWW.NSPV.DK

Logo:
Der bruges Stencil font i logoet for at gøre udtrykket 
moderne, street og råt - Formen på logoet er en fem-
kant,  i stil med et trafik skilt. 

Femkanten er hevet i, så vi stadig holder os i et form-
sprog, på den måde leger vi med det velkendte trafikskilt 
op imod design.

Farven:
Vi har besluttet kun at kører med denne 
neon gul//grøn for at lave en relation til 
NSPV’s arbejdstøjet.

LAYOUT 01 
NSPV // REN BY KAMPAGNE  // Udarbejdet af HAM//AD Visuel Kommunikation // T: 60245660
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NSPV // REN BY KAMPAGNE 01 // Udarbejdet af HAM//AD Visuel Kommunikation // T: 60245660

To versioner/løsninger enten en hel
folie eller et klistermærke. 
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NSPV // REN BY KAMPAGNE 01 // Udarbejdet af HAM//AD Visuel Kommunikation // T: 60245660

To versioner/løsninger på 
skraldeposer.
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NSPV // REN BY KAMPAGNE 01 // Udarbejdet af HAM//AD Visuel Kommunikation // T: 60245660

Vest og hue med tryk.
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Youtube film // For at involverer unge 
udarbejder vi en opgavebeskrivelse, i 
form af en konkurrence. 

Vi vil gerne have de unges ”take” på 
SAMMEN HOLDER VI BYEN REN.

Vi vil også ændre den sociale accept 
der kan være blandt unge om at smide 
skrald. 

WWW.NSPV.DK

Skole Projekt: 
Skrald på afveje - vis vejen.... 5.B - Byskolen.

WWW.NSPV.DK

WWW.NSPV.DK

DELTAG I EN 
KONKURRENCE 
OM SKRALD
REPELIGENDES ET FGIAUM NON CUS

WWW.NSPV.DK

DELTAG I EN KONKURRENCE 
OM SKRALDREPELIGENDES ET FGIAUM NON CUS
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Følgende emner for kommende bestyrelsesmøder blev foreslået, idet formandskabet og direktøren udarbejder en
plan for drøftelserne:

• Miljøprofil generelt.

• Slåning af rabatter og biodiversitet.

• Glatføretjeneste herunder valg at tømidler, metoder, serviceniveauer, materiel mv.

• Renholdelse af veje og stier, niveauer, metoder, materiel.

• NSPV materiel, alder, sammensætning mv.

• Studieture til andre kommuner.

• Antal og placering af materielgårde. Synergier og udfordringer.

• Ejerstategi for de to kommuner.

• Kompetenceudvikling af medarbejdere.

• Nye medarbejdere, rekruttering, oplæring, uddannelse.

Beslutning for punkt 9: Temaer for fremtidige bestyrelsesmøder
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Temaer for fremtidige bestyrelsesmøder.

Punket er en åben drøftelse af emner for kommende bestyrelsesmøder, herunder bestyrelsens strategiarbejde.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At punktet drøftes
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Biologisk Kystbeskyttelse

NSPV orienterede på bestyrelsesmødet 21. juni 2017 om et forsøg med biologisk kystbeskyttelse, som NSPV har 
gennemført i samarbejde med arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard. Forsøget har resulteret i en artikel i "Teknik og 
Miljø" nr. 1/2018. Forsøget går ud på at genanvende tang og ålegræs som vækstmedie for salt- og vindtolerante 
vækster til forstærkning og forgrønning af stenkastninger. Forsøget ser forløbigt lovende ud. Artiklen er vedhæftet 
som bilag 1.

Samarbejde om jordoplags- og karteringsplads

NSPV har en jordoplags- og karteringsplads beliggende på H.P.Christensvej i Helsingør, hvorfra der årligt 
hånmdteres 1500-2000 t. jord (forurenet og ikke-forurenet). Pladsen overholder gældende miljøkrav. NSPV betaler 
husleje til Helsingør Kommune for anvendelse af pladsen. Pladsen anvendes tillige til opmaganisering af materialer 
(betonvarer, grus mv.). NSPV har ikke rådighed over en lignende plads i Fredensborg Kommune, og etableringen af 
en sådan plads vurderes at være omkostningstungt, da der er krav om fast bund, kloakering, olie og sandudskiller 
mv. Pladsen indgår som en del af lejemålet på H.P.Christensvej.

NSPV har indledt en drøftet om en fælles anvendelse af pladsen med Helsingør Forsyning, som vil kunne reducere 
omkostningerne til husleje, jordprøver mv. Endvidere vil NSPV kunne få tilgang til en vægt til lastbiler på forsyningsns 
område. NSPV og forsyningen samarbejder om et fælles beslutningsoplæg (business case), der vil blive forelagt de 
respektive bestyrelser til beslutning. 

Hørsholm Kommune

Efter deltagelse i Kommunal Økonomisk Forum i januar, blev mulighederne for optagelse af Hørsholm drøftet mellem 
Niels Christian Koefoed og Fredensborgs Borgmester Thomas Lykke Pedersen. Sagen blev yderligere drøftet på 
Thomas Lykke Pedersens kontor 21. februar. Her blev det aftalt:

• At Hørsholm må skrive til de to borgmestre i Helsingør og Fredensborg, såfremt der ønskes en drøftelse.

• At de indledende drøftelser sker på borgmesterniveau, idet NCK kan deltage, hvis der skønnes behov.

• At bestyrelsen for NSPV inddrages tidligt.

• At en evt. optagelse af Hørsholm bliver inden for rammen af den nuværende samarbejdsaftale for så vidt angår 
opgavevaretagelse.

En eventuel optagelse af Hørsholm skal godkendes af Ankestyrelsen.

Thomas Lykke Pedersen har efterfølgende haft en drøftelse med Morten Slotved, der oplyser: 

Hørsholm har en aftale med deres eget Park & Vej frem til 2020, hvorefter de vil sende det i udbud. Så for 
nuværende bliver der ikke videre drøftelser om et evt. samarbejde ind i NSPV.

Henvendelse til borgmestre mv. om anvendelse af saltlage i forbindelse med vintertjeneste.

De to borgmestre, formanden og næstformanden har modtaget en mail fra Jens Kristian Fonnesbech om saltning af 
veje. Landets øvrige kommuner har også modtaget mailen.Fonnesbech har en teori om, at man kan spare penge 
mv. ved at anvende saltlage i stedet for traditionel saltning af vejene. NSPV har haft møde med Fonnesbech og vil 
undersøge sagen yderligere i forbindelse med næste vinterudbud. Foreløbige meldinger fra Vejdirektoratet mv. er, 
at der ikke er opbakning til hans teori.
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