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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen

• At dagsorden godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Punkt 2: Konstituering

Konstituering

Der er gennemført formandsskifte pr. 1. januar 2020 jf. byrådsbeslutninger i de to
kommuner, således:

Flemming Rømer, formand fra 1. januar 2020

Christian Holm-Donatzky, næstformand fra 1. januar 2020.

Det indstilles til bestyrelsen

• At formandsskiftet godkendes.

Beslutning for Punkt 2: Konstituering

Formandsskiftet godkendt

Punkt 3: Årsregnskab og beretning 2019

Årsregnskab og beretning 2019

Indledning

Hermed forelægges årsregnskab og beretning for 2019.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Park & Vej skal i henhold til kommunestyrelsesloven aflægge regnskab
efter det kommunale budget og regnskabssystem. Derudover udarbejder NSPV et internt
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.
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Vedlagt er derfor to separate regnskaber samt revisionsprotokollat, der skal underskrives
af bestyrelsen:

• Bilag 1: Årsregnskab for 2019 (Lovpligtigt, det kommunale budget- og
regnskabssystem)

• Bilag 2: Intern årsrapport for 2019 (Årsregnskabsloven)

• Bilag 3: Specifikationer til intern årsrapport for 2019 (underbilag til bilag 2).

• Bilag 4: Revisionsprotokollat.

• Bestyrelsesrapport 1-2020

Årsberetningen jf. de kommunale regnskabsregler fremgår af bilag 1.

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

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

I Årsregnskabet efter de kommunale regler udgør resultat af ordinær
driftsvirksomhed omsætning fratrukket driftsomkostninger,
administrationsomkostninger og finansielle poster. Der fratrækkes således ikke
afskrivninger og overdækning over for kunder. Afskrivninger fratrækkes i stedet
direkte i egenkapitalen.

I den interne årsrapport udgør årets resultat omsætning fratrukket
driftsomkostninger, administrationsomkostninger, finansielle poster, afskrivninger
og overdækning over for kunderne. Resultatet udgør altid DKK 0 og viser, at
regnskabet balancerer i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet.

Sammenhængen mellem resultat i de to regnskaber kan illustreres således:

Resultat af ordinær drift efter de kommunale
regnskabsregler 4.304.183

- Afskrivninger på anlægsaktiver 4.217.500
- Overdækning 86.683

Årets resultat ifølge årsregnskabsloven 0

Egenkapitalen er i regnskabet efter de kommunale regler er 17.340.697 kr. Egenkapitalen
i regnskabet efter årsregnskabsloven er 5.779.770 kr. Forskellen i egenkapital mellem de
to regnskaber udgør 11.560.929, svarende til den akkumulerede overdækning.
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Samtidigt udgør underdækningen vedrørende kontraktarbejde i alt 3.226.000 kr.
Nettobeløbet er således 8.334.929 kr.

For Helsingør Kommunes udgør den akkumulerede underdækning vedrørende
kontraktarbejde 2019 1.296.646 kr.

Det tilsvarende beløb for Fredensborg Kommunes vedkommende udgør 1.929.354 kr.

Forskellen mellem egenkapitalen ifølge de kommunale regler og egenkapitalen ifølge
årsregnskabsloven kan ses af nedenstående. I regnskabet ifølge årsregnskabsloven er
den akkumulerede overdækning bogført som gæld til ejerkommunerne.

Egenkapital kommunale regler 17.340.697
Overdækning vedrørende 2014 -4.331.250
Overdækning vedrørende 2015 -1.084.811
Overdækning vedrørende 2016 -2.828.130
Overdækning vedrørende 2017 -2.054.584
Overdækning vedrørende 2018 -1.175.471
Overdækning vedrørende 2019 -86.683

Egenkapital årsregnskabsloven 5.779.770

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. Der er samlet set en stigning i
personaleomkostninger på kun 120.000 kr. At stigningen ikke er større skyldes at der i
2019 var lidt færre medarbejdere. Der var eksempelvis ingen Driftschef/Teknisk chef i
størstedelen af året.

Øvrige omkostninger er stort set fastholdt på samme niveau som i 2018, når der tages
højde for at omsætningen er reduceret med 11 mio.kr. Omsætningsfaldet skyldes færre
ekstraopgaver.

Der ses umiddelbart følgende udfordringer for 2021:

• Stigende lønomkostninger. Lønningerne stiger generelt ca. 7 % i indeværende
overenskomstperiode. Derudover er der en generel konkurrence om
arbejdskraften.

• Den milde vintre medfører omsætningstab og dermed et lavere dækningsbidrag,
tidlig vækstsæson, og at visse arbejder er fremrykket.

• Indefrysning af ferie optjent perioden 1/9-2019 til 30/8-2020 i en særlig fond.

Det indstilles til bestyrelsen:

- at regnskabet godkendes.

- at effektiviseringsprocenten for 2021 drøftes.
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- at timeprisen for 2020 drøftes.

Beslutning for Punkt 3: Årsregnskab og beretning 2019

Årsregnskab og beretning godkendt.

Effektiviseringsprocenten i 2021 er 1%.

Timeprisen hæves pr. 1. april 2020 med 15 kr. til 360 kr.

Indefrysning af midler pga. den nye ferie lov drøftes på næste møde.

NSPV indleder drøftelser med ejerkommunerne om at anvende ikke forbrugte midler på
vinterkontoen til andre klima- eller renoverings relaterede opgaver (fx. grøfter, vandløb,
vejafvanding, underførsler og faste belægninger).
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Påtegninger 

Bestyrelsens påtegning 
 
Bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej I/S har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 
regnskabsåret 2019. 
 

Kvistgård, den 11. marts 2020 

 

Direktion 

 

Niels Christian Koefoed 

 

Bestyrelse 

 

Flemming Rømer    Christian Holm Donatzky Claus Christoffersen 

 

 

Michael Mathiesen   Ergin Øzer   Lars Egedal 
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Den uafhængige revisors erklæringer  
 
Til bestyrelsen i Nordsjælland Park og Vej I/S  
 
Til bestyrelsen i Nordsjælland Park og Vej 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 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og obligatoriske 
oversigter og noter med følgende hovedtal: 

 

  DKK 

 Årets resultat   -2,5 mio. 

 Aktiver i alt  48,5 mio. 

 Egenkapital i alt  17,3 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 2019 som 
sammenligningstal i regnskabet for 2019. 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 11. marts 2020 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 
 
 
 

Jesper Randall Petersen 
statsautoriseret revisor 
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Selskabsoplysninger 
 
Selskab: 
Nordsjællands Park & Vej 
Kongevejen 425C 
3490 Kvistgaard 
 
Telefon: 
4928 4960 
 
Email: 
NSPV@NSPV.DK 
 
Hjemmeside: 

www.nspv.dk 

CVR:  
35418733 
 
Regnskabsår: 
1. januar - 31. december 2019. 
 
Bestyrelse pr. 1. januar 2020: 
Byrådsmedlem Fredensborg Kommune Flemming Rømer (formand)  
Byrådsmedlem Helsingør Kommune Christian Holm Donatzky (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) 
Vakant (medarbejderrepræsentant) 
 
 
Direktion: 
Niels Christian Koefoed  
 
Revision: 
PricewaterhouseCoopers 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 
 

Et paragraf 60 fællesskab 

Nordsjællands Park og Vej er et paragraf 60 fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør kommuner 
inden for park- og vejområdet. Fællesskabet er oprettet 1. januar 2014. Et paragraf 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.  
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I Nordsjællands Park og Vej beslutter de to kommuner hver for sig deres serviceniveau og forventer, at 
opgaven varetages så effektivt som muligt. Dermed har det også fra start været forventningen, at den 
fælles organisation er mere effektiv, end hvis opgaverne udføres hver for sig.  

Organisation 

 

 

Medarbejderstyrke 

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

 1/201
4 

7/201
4 

1/201
6 

7/201
6 

1/201
7 

7/201
7 

1/201
8 

7/201
8 

1/201
9 

7/201
9 

Drift 81 107 76 100 75 107 78 106 82 107 
Værksted 8 6 7 7 5 7 6 7 7 6 
Administrati
on* 

5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 

Ledelse 14 14 11 10 10 8 8 8 7 5 
Planlæggere*
* 

0 0 5 5 5 5 5 5 6 7 

I alt 108 133 103 127 101 133 103 132 110 132 
* ½ årsværk tilgået til varetagelse af borgerhenvendelser. 
** 4½ årsværk tilgået 1. januar 2016 (planlæggere) som følge af opgaveoverdragelse fra kommunerne. 
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Ledelsens beretning 
 

Ansvar og service i lokalsamfundet 

Nordsjællands Park & Vej er til for borgernes skyld, og vi bliver brugt dagligt af alle borgere i både 
Fredensborg og Helsingør kommuner. Mange indbyggere er afhængige af, at NSPV løser opgaverne på en 
måde, så veje, stier og grønne arealer er både fremkommelige, sikre og pæne. Det kan være pendleren, 
som kører på arbejde i bil, barnet der cykler i skole - eller måske pensionisten, som dagligt går tur på 
stranden eller i parken. NSPV har derfor et helt særligt ansvar for at vedligeholde den lokale infrastruktur 
og de rekreative værdier i de to kommuner, og vi bidrager dermed til at sikre et velfungerende og 
attraktivt lokalsamfund. 

NSPV er et paragraf 60-fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør kommuner. Vi har overtaget den 
fulde varetagelse af en række konkrete anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver på park og vejområdet 
- med udgangspunkt i budgetter, serviceniveauer og politiske pejlemærker besluttet i de to kommuner. 
Det gælder: 

 Veje, fortove og cykelstier 
 Offentlige anlæg, parker, naturområder og vandløb 
 Renholdelse af bydelscentre og strande 
 Udearealer ved skoler, institutioner og legepladser 
 Idrætsområder og skolebaner 
 Skilte og vejstriber 

NSPV har løftet dette samfundsansvar hver dag i løbet af 2019.  

Ansvarsområde i tal 

Areal:                           234 km2 
Indbyggere: Ca. 102.000 
Veje: 565 km 
Cykelstier: 220 km 
Skoler: 30 
Institutioner: 80 
Andre kommunale ejendomme mv.: 93 
Borgerhenvendelser  Ca. 10.000 
 

Vedligeholdelse af parker og grønne områder 

De to kommuners mange rekreative områder udgør et grønt frirum for alle. Parker, haver, grønne anlæg 
og legepladser er blevet vedligeholdt løbende, så borgerne har kunne benytte områderne trygt og sikkert. I 
det daglige er slåning af græs, klipning af hæk og bevoksningspleje blandt de opgaver, der bruges mest tid 
på. Sådan var det også i 2019. Samtidig blev stier vedligeholdt og udbygget. Det gælder fx stierne i 
Lergravene i Nivå samt broen over Usserød Å.  

Vi har også vedligeholdt en række områder med plads til særlige fritids- og sportsaktiviteter. Det gælder fx 
banerne til frisbeegolf i Smørhullet i Helsingør og på Fredtoften ved Kokkedal – samt en række 
hundetræningsbaner, legepladser og idrætsbaner. 
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Desuden er der i løbet af 2019 blevet arbejdet på særlige tryghedsskabende tiltag. Det gælder fx 
beplantningsstrategien i Nivå, hvor der med beskæring af buske og træer er blevet åbnet i området ved 
stationen og langs Islandshøjsvej, så oversigten er blevet bedre. 

Tilsyn med risikotræer: 

Mange af kommunens træer står i nærheden af veje, stier, bygninger, legepladser mm. Siden 2012 har vi 
derfor systematisk gennemgået kommunens arealer for potentielle risikotræer. Vi laver en grundig 
gennemgang hvert 12. år. I den mellemliggende periode følger vi op med tilsyn på træer, der bør holdes 
øje med oftere. Vi fælder kun, hvis det er absolut nødvendigt. Når vi fælder, efterlader vi ofte stammen 
stående eller liggende på stedet, af hensyn til biodiversiteten.  

Sikring og styrkelse af trafiksikkerhed og infrastruktur 

Borgerne skal kunne færdes sikkert og trygt i trafikken. Et af NSPV’s ansvarsområder er derfor at 
renovere og reparere veje, stier og fortove. Opgaverne udføres efter en prioritering, hvor sikkerhed og 
økonomi vejer tungest.  

Typen af opgaver er dog forskellig afhængig af kommune. I Helsingør Kommune udfører kommunen fx 
selv udlægning af nye slidlag og asfaltering – og i Fredensborg Kommune har kommunen en 
funktionskontrakt med et privat firma, der dækker det meste af kommunen. På kørebaner, stier og 
asfalterede fortove i Fredensborg Kommune, der ikke er omfattet af kontrakten, varetager NSPV 
organiseringen af de fornødne asfaltarbejder – herunder indhentning af tilbud, indgåelse af aftaler, tilsyn, 
godkendelse m.v. 

2019 bød på en række større renoveringsarbejder, der har forbedret trafiksikkerheden. På Hovvej i 
Espergærde blev der fx gennemført et projekt med etablering af midterhelle på en strækning af vejen. Og i 
Kokkedal blev Holmegårdsvej gjort mere sikker med en tydelig adskillelse af de to modsatrettede 
kørebaner ved hjælp af nye midterstriber, etablering af en 1 meter bred sikkerhedsafstand mellem 
vejbanerne.  

NSPV står desuden for opsætning, renholdelse og udskiftning af forskellige typer af vejskilte og 
vejnavnsskilte langs kommunale veje og stier. Samtidig renoverer NSPV læskærme og busperroner i 
samarbejde med Movia og de to kommuner, så service og komfort fastholdes over for passagerne. 

Mere miljøvenlig vintertjeneste 

I 2019 har NSPV fortsat investeringerne i intelligent materiel, der minimerer forbruget af salt på de 712 
km veje og stier i forbindelse med vintertjenesten. Det drejer sig først og fremmest om indkøb af nye 
saltspredere med kontrolleret spredning, der dermed kan mindske forbruget af salt.  

Vi arbejder løbende med at udnytte de teknologiske muligheder til at leve op til de fastlagte 
serviceniveauer og samtidig reducere saltforbruget. Derfor anvender vi glatførevarslingsprogrammet 
”VejVejr”, som giver os prognoser for den aktuelle og kommende vejr- og vejudvikling. På baggrund af 
data fra programmet kan vi i forbindelse med udkald optimere saltforbruget til den varslede vejr- og 
vejsituation og dermed reducere saltforbruget til et minimum. Udspredningen af vejsaltet foregår ved 
saltspredere med GPS-styret spredning hvilket sikrer, at der kun udspredes salt på selve vej- og stiarealet. 
Den milde vinter i slutningen af vinterperioden 2019 medførte, at det samlede saltforbrug i hele 2019 var 
mindre end normalt. 
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Styrkelse af biodiversitet 

NSPV har siden 2018 arbejdet målrettet med at omlægge driften i en mere bæredygtig retning, der kan 
styrke biodiversiteten i byerne. Parker, naturområder og vejrabatter skal blive mere vilde med flere 
blomster, insekter og dyreliv. Målet er at gøre en lille lokal forskel i forhold til at stoppe det store globale 
tab af biodiversitet. 

I 2019 var der særlig fokus på rabatterne i landzonen, hvor græsslåningen blev ændret fra efterår til forår, 
hvilket giver en mere varieret flora med plads til sarte blomster.  Flere steder i parkerne er græsslåningen 
blevet ekstensiveret – fra typisk 12 slåninger årligt til kun 1 – hvilket er med til at gøre plads til flere typer 
af planter, blomster og insekter.  Dette er blandt andet tilfældet i Smørhullet i Helsingør samt ved Oscar 
Brunsvej i Humlebæk. 

Der er også i særlig grad blevet arbejdet med biodiversitetstræer – dvs gamle vragtræer, der får lov at stå 
eller blive liggende i parkerne til glæde for fx flagermus, insekter og svampe. Det kan også være såkaldte 
risikotræer, der blot stynes i stedet for at blive fældet helt. Dermed bliver træerne attraktive for fx ugler og 
flagermus. 

Blandt vandløbsprojekterne i 2019 kan nævnes etablering af gydebanker i fx Bassebækken ved Karlebo og 
renovering af Egebækken i Helsingør for en bedre økologisk status.  

Byen holdes ren 

NSPV har ansvaret for indsamling af henkastet affald i det offentlige rum, og vi er derfor med til at sikre, 
at vores byer, landområder og strande fremstår smukke og rene.  

Arbejdet består hovedsagligt i tømning af affaldskurve, fejning af veje langs kantsten, snapning af affald i 
grøfter og på grønne arealer samt ukrudtsbrænding af kantsten og fortov. NSPV tømmer i alt over 450 
affaldskurve i de to kommuner.  

Med brug af de intelligente Big Belly komprimatoraffaldskurve med ”fyldt”-sensor kan tømningsruter 
planlægges og afvikles optimalt, så tømninger kun sker dér, hvor der er behov. Det indsamlede affald 
bliver kørt til det fælleskommunale affaldsselskab Norfors, hvor det bliver brændt og udnyttet til energi i 
form af varme og el. 

NSPV støtter Ren Natur-konceptet, hvor frivillige indsamler henkastet affald mod at få sponsorstøtte. 
NSPV medvirker ved at udlåne snappere og poser – og ved at hente affaldet. 

Sikring af badestrande og kyster 

Kommunernes badestrande skal være flotte, rene og sikre, når badesæsonen går i gang. NSPV klargør og 
renser de offentlige strande. Det sker blandt andet ved at køre med en særlig maskine, der kan opsamle 
tang og affald. Samt ved at tjekke, reparere og opsætte baderamper til fx kørestolsbrugere og ved at sætte 
badebroer op ved sæsonstart – og nedtage broerne igen ved sæsonafslutning.   

På Nivå Strand er det NSPV, der i samarbejde med Nordkystens Livredningstjeneste har ansvaret for 
livredningstjenesten. 

Vinterstorme og høj vandstand kan slide på kysterne i de to kommuner fra Nivå til Hornbæk. NSPV 
udfører derfor mindre reparationer af den eksisterende kystsikring – fx ved kampestensanlæg i 
vandkanten og ved diger.  
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Klimatilpasning og håndtering af regnvand 

I takt med klimaforandringerne og de mere intense nedbørsmængder bliver det mere og mere aktuelt og 
relevant for NSPV at arbejde med at sikre regnvandet uhindret adgang fra arealer og veje til kloak – eller 
til lokal nedsivning. Derfor bruges der en del ressourcer på at vedligeholde og rengøre vejbrønde, riste, 
grøfter og dræn – samt i visse tilfælde at etablere nødvendige underføringer, som er rørledninger, der 
eksempelvis kan lede regnvandet fra en grøft og under vejen til videre bortledning. 

NSPV er også med i en række konkrete projekter, der handler om at sikre og styrke lokal afledning af 
regnvand (LAR) således, at det offentlige ledningsnet belastes mindre – og risikoen for oversvømmelser 
minimeres. I 2019 er der blevet gennemført LAR-projekt på trappen mellem Vinkelvej og Stubbedamsvej i 
Helsingør. I Fredensborg Kommune står NSPV for drift og vedligeholdelse af LAR-løsningerne i 
Klimatilpasning Kokkedal. 

Aktiviteter og fest i lokalsamfundet 

NSPV udfører en lang række opgaver, der er med til at understøtte lokale begivenheder, udeliv og events i 
de to kommuner. Det er fx os, der sætter flagalléen op i Fredensborg by, når HKH Dronningen afholder 
officielle arrangementer på Fredensborg Slot. Det kan fx være runde fødselsdage, ambassadørmodtagelser 
eller statsbesøg. 

NSPV hjælper også til i forbindelse med sportsarrangementer som cykelløb og større motionsløb, hvor 
ruten skal afspærres, og der skal sættes skilte op, så trafikanter ved, hvor og hvornår veje holdes lukket.  

Ved andre større arrangementer som byfester og afholdelse af KMD Ironman og Ølløbet i Helsingør 
udfører NSPV endvidere renholdelse af områderne efterfølgende. 

I forbindelse med folketingsvalg og kommunalvalg har NSPV ansvaret for opsætning og nedtagning af 
valgurner, stemmebokse osv.  

Rummelig og attraktiv arbejdsplads 

NSPV ønsker at være en attraktiv arbejdsplads og en organisation, der gør en forskel. Derfor arbejder vi 
med menneskelig trivsel og ønsker at tage et socialt ansvar, der hvor det giver mening for os og vores 
medarbejdere.  

Det gør vi gennem tre fokusområder: 

 Vores medarbejdere skal kunne lide at komme på arbejde. Derfor har vi fokus på trivsel, 
sikkerhed og ansvar på arbejdspladsen. Der er god stemning på arbejdspladsen, og vi vægter 
samarbejde højt, da det er en forudsætning for at løse opgaverne godt. 

 Vi samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner og ønsker at bidrage til uddannelse af unge. 
Vi har hvert år flere praktikanter, der stifter bekendtskab med vores jobfunktioner. 

 Vi arbejder med mennesker i jobtræning, jobafprøvning og nyttejob. 

For at forebygge sygefravær er der derudover de senere år startet et sundhedsprojekt, hvor alle 
medarbejdere er blevet tilbudt et sundhedstjek hos firmaet Cardiolab – med opfølgende tjek i perioden 
efter.  
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Sygdom 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
I alt* 5,7  5,9  5,6  6,3 5,3 6,2 
Korrigeret** 4,1  4,3  3,1  3,4 3,0 4,0 
 
* Udregnet i procent af effektiv arbejdstid. Anvendes til fastsættelse af timepris. 
* *Korrigeret for medarbejdere med mere end 4 ugers sammenhængende sygefravær. Sygefraværet 
skyldes typisk alvorlig tilskadekomst og alvorlig sygdom. 
 
Daglig kontakt til borgerne 

NSPV ønsker at have en åben og konstruktiv dialog med borgerne i begge kommuner. Hver dag får vi 
mange henvendelser fra opmærksomme borgere, der ønsker at henlede opmærksomheden på opgaver 
inden for park- og vejområdet, som de mener trænger til at blive udført.  

Mange af disse henvendelser kommer via app’en Giv et tip. Her kan man indberette et tip – fx kan borgere 
anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte affaldskurve, beplantning der er til 
gene for færdsel m.v.  

App’en fastlægger ved hjælp af GPS , hvor man befinder sig geografisk inden for de to kommuner. Det er 
muligt at sende fotos med som dokumentation.  

Ca. 6.000 borgere benyttede sig af Giv et tip i 2019, og det er vi rigtig glade for, da app’en er med til at 
sikre NSPV et mere fyldestgørende overblik over opgaver på tværs af de to kommuner – og dermed er et 
supplerende værktøj til at planlægge og prioritere opgaverne.   

Derudover modtager NSPV ca. 4.000 henvendelser pr. telefon og mail. 

Effektiviseringer, muligheder og fleksibilitet 

Sammenlægningen i 2014 af de to vej- og parkafdelinger har givet effektiviseringer, nye muligheder og 
fleksibilitet i opgaveløsningen. I løbet af 2019 er der fortsat blevet arbejdet på at udnytte fordelene ved 
sammenlægningen og høste de gevinster, vi kan under hensyn til de to kommuners politisk bestemte 
serviceniveauer.  

Eksempler på effektiviseringer, der er gennemført de senere år: 

‐ Indførsel af intelligente affaldskurve, der sender information om, hvornår de er fyldte, så 
renovationsmedarbejderen kun behøver at køre ud og tømme de fyldte affaldskurve og dermed 
begrænse kørslen. 

‐ Digitalisering af driften med fx brug af tablets giver medarbejdere overblik over, hvor opgaverne 
ligger geografisk, så optimale ruter kan planlægges i forvejen. Samtidig betyder digital rutedrift, 
at det er lettere at overdrage rutekørslen til en kollega ved fx sygdom eller ferie. Som bonuseffekt 
kan man efterfølgende dokumentere, hvornår man har været på et givent sted og tidspunkt på en 
rute. 

‐ Investering i ny fliseudlægningsmaskine, der medfører en hurtigere og mere effektiv brolægning 
af større arealer. 

‐ Samarbejde på tværs giver behov for en mindre maskinpark, da eksisterende materiel kan 
udnyttes optimalt. 

‐ Bedre priser ved indkøbsaftaler, fordi mængderne er større. Det gælder fx ved indkøb af 
færdselstavler og skilte. 
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Vores vision 

‐ NSPV skal besidde den højeste sagkundskab inden for projektering, planlægning og 
udførelse ad 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 sikre 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.  

 

Vores 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. 
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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. 
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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 1 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

Note
Budget 
2019

Regnskab 
2019

Regnskab 
2018

DKK DKK DKK

Indtægter 1
Salg af timer 98.000.000 67.413.079 72.774.610
Salg af materialer og eksterne ydelser 0 33.742.977 39.578.921
Andre driftsindtægter 0 67.106 97.558
Øvrig omsætning 0 8.623 1.039.294

Indtægter i alt 98.000.000 101.231.785 113.490.383

Driftsomkostninger 2
Personaleomkostninger -53.833.000 -55.301.988 -55.180.049
Køb af materialer og eksterne ydelser til videresalg -27.376.000 -27.466.978 -39.151.644
Maskinomkostninger -9.984.000 -7.278.165 -7.687.565
Lokale- og pladsomkostninger -4.722.000 -4.146.948 -3.945.968
Administrationsomkostninger -2.046.600 -2.654.387 -2.097.279

Driftsomkostninger i alt -97.961.600 -96.848.467 -108.062.505

Driftsresultat før renter 38.400 4.383.318 5.427.878

Renter mv. -38.400 -79.135 -52.989

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED 0 4.304.183 5.374.889

Anlægsudgifter 3 0 -6.804.832 -5.619.485

Anlægsudgifter i alt 0 -6.804.832 -5.619.485

RESULTAT I ALT 0 -2.500.649 -244.596
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Balance

Aktiver

Note
31. december

2019
31. december

2018

DKK DKK

Materielle anlægsaktiver
Tekniske anlæg mv. 21.090.572 18.742.155

Materielle anlægsaktiver i alt 21.090.572 18.742.155

Omsætningsaktiver - tilgodehavender 15.779.008 23.449.700

Likvide beholdninger 11.592.766 12.304.730

AKTIVER I ALT 48.462.346 54.496.585

Passiver

Note
31. december 

2019
31. december 

2018

DKK DKK

Egenkapital 4 17.340.697 17.254.016

Langfristede gældsforpligtelser 5 19.999.017 15.920.438

Kortfristede gældsforpligtelser 11.122.631 21.322.131

PASSIVER I ALT 48.462.346 54.496.585
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Noter til årsregnskabet

2019 2018

DKK DKK
1 Nettoomsætning

Salg af timer og maskintimer 67.413.080 72.767.310
Salg af materialer og eksterne ydelser 33.742.977 39.578.921
Øvrig omsætning 8.623 36.408
Periodisering af omsætning 0 1.000.000
Andre driftsindtægter 67.106 97.558

101.231.786 113.480.197

2 Driftsomkostninger

Lønninger og gager 54.742.044 55.081.080
Regulering feriepengeforpligtelse og flexsaldo 317.438 -316.137
Beklædning 511.412 622.681
Personaleservice (frugtordning m.v.) 266.017 222.119
Personaleforsikring 464.365 396.897
Uddannelse 192.636 289.293
Rejseomkostninger 13.957 19.008

-1.604.251 -1.541.736
Øvrige personaleomkostninger 398.370 406.844

Personaleomkostninger 55.301.988 55.180.049

Entreprenør og håndværkerydelser 16.318.377 26.548.259
Varekøb 7.696.354 8.586.437
Rådgiver- og konsulentydelser 343.706 421.865
Leje af entreprenørmateriel 1.325.350 1.659.421
Affald og forurenet jord 1.602.118 1.684.373
El, vand og varme 181.073 251.289

Køb af materialer og eksterne ydelser til videresalg 27.466.978 39.151.644

Kursusrefusioner m.v. (tidligere modregnet i lønninger og 
gager)
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2019 2018
DKK DKK

2 Driftsomkostninger (fortsat)

Drivmidler 1.826.241 1.894.656
Reservedele 2.146.850 2.278.995
Reparation og vedligeholdelse (eksterne værksteder) 858.314 990.889
Småanskaffelser og håndværktøj 578.824 1.179.472
Forsikringer inkl. selvrisiko 1.183.299 601.842
Vægtafgift og skatter 807.922 834.592
Forbrugsstoffer 26.022 49.712
Tab / gevinst ved salg af maskiner -149.307 -142.593

Maskinomkostninger 7.278.165 7.687.565

Husleje 2.105.589 1.716.094
Reparation og vedligeholdelse 511.561 406.423
Varekøb 33.620 29.821
El, vand og varme 498.939 692.554
Rengøring 427.348 399.528
Forsikringer og skatter 208.498 183.192
Småanskaffelser 309.459 515.962
Øvrige lokaleomkostninger 51.934 2.394

Lokale- og pladsomkostninger 4.146.948 3.945.968

IT-omkostninger 744.674 517.748
Licenser og abonnementer 1.312.983 1.003.089
Juridiske ydelser vedr. udbud 66.411 0
Kontorartikler 64.105 82.256
Konsulenter (regnskabschef) 257.793 353.470
Revision 104.000 92.641
Regnskabsmæssig assistance 96.447 20.000
Porto 715 23.066
Gebyrer 7.259 5.009

Administrationsomkostninger 2.654.387 2.097.279

Eksterne omkostninger i alt 96.848.467 108.062.505
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3 Anlægsoversigt
31. december 

2019
31. december 

2018

Tekniske 
anlæg mv.

Tekniske 
anlæg mv.

DKK DKK

Tilgang 1. januar 35.300.867 32.136.052
Tilgang i årets løb 6.804.832 5.619.485
Afgang i årets løb -1.423.030 -2.454.670

Kostpris 31. december 40.682.669 35.300.867

Ned- og afskrivninger 1. januar -16.558.712 -14.056.528
Årets afskrivninger -4.217.502 -4.199.418
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 1.184.117 1.697.234

Ned- og afskrivninger 31. december -19.592.097 -16.558.712

Regnskabsmæssig værdi 31. december 21.090.572 18.742.155

4 Egenkapital
31. december 

2019
31. december 

2018

DKK DKK

Egenkapital 1. januar 17.254.016 16.078.545
Årets resultat af ordinær driftsvirksomhed 4.304.183 5.374.889
Afskrivninger af anlægsaktiver -4.217.502 -4.199.418

17.340.697 17.254.016

5 Langfristet gæld
31. december 

2019
31. december 

2018

DKK DKK

Indefrosset feriepenge 1.748.535 0
Leasingforpligtelse 18.250.482 15.920.438

19.999.017 15.920.438

Restløbetiden af leasingforpligtelserne udgør op til 5 år.

Langfristet gæld i alt

Egenkapital 31. december
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Påtegninger 

Ledelsespåtegning  
 
Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2019 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 2019 og 
aktiviteterne i 2019.  
 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Kvistgård, den 11. marts 2020 

 

Direktion 

 

Niels Christian Koefoed 

 

Bestyrelse 

 

Christian Holm Donatzky  Flemming Rømer  Claus Christoffersen 

 

 

Michael Mathiesen   Ergin Øzer   Lars Egedal 
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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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet for Nordsjællands Park & Vej I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2019, 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 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 eti-ske 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. 

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 yderligere 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 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 

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 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. 

• 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. 
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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. 

 

Hellerup, den 11. marts 2020 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 
 

 

 

Jesper Randall Petersen 
statsautoriseret revisor 
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Selskabsoplysninger 
Selskab: 

Nordsjællands Park & Vej 

Kongevejen 425C 

3490 Kvistgaard 

 

Telefon: 

4928 4960 

 

Email: 

NSPV@NSPV.DK 

 

Hjemmeside: 

www.nspv.dk 

CVR:  

35418733 

 

Regnskabsår: 

1. januar - 31. december 2019. 

 

Bestyrelse pr. 1. januar 2020: 

Byrådsmedlem Fredensborg Kommune Flemming Rømer (formand)  
Byrådsmedlem Helsingør Kommune Christian Holm Donatzky (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) 
Vakant (medarbejderrepræsentant) 
 
 
Direktion: 
Niels Christian Koefoed  
 

Revision: 

PricewaterhouseCoopers 

Strandvejen 44 

2900 Hellerup 

 

 

Et paragraf 60 fællesskab 

Nordsjællands Park og Vej er et paragraf 60 fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør kommuner 

inden for park- og vejområdet. Fællesskabet er oprettet 1. januar 2014. Et paragraf 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.  
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I Nordsjællands Park og Vej beslutter de to kommuner hver for sig deres serviceniveau og forventer, at 

opgaven varetages så effektivt som muligt. Dermed har det også fra start været forventningen, at den 

fælles organisation er mere effektiv, end hvis opgaverne udføres hver for sig.  

Organisation 

 

 

Medarbejderstyrke 

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

 1/201
4 

7/201
4 

1/201
6 

7/201
6 

1/201
7 

7/201
7 

1/201
8 

7/201
8 

1/201
9 

7/201
9 

Drift 81 107 76 100 75 107 78 106 82 107 
Værksted 8 6 7 7 5 7 6 7 7 6 
Administrati
on* 

5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 

Ledelse 14 14 11 10 10 8 8 8 7 5 
Planlæggere*
* 

0 0 5 5 5 5 5 5 6 7 

I alt 108 133 103 127 101 133 103 132 110 132 
* ½ årsværk tilgået til varetagelse af borgerhenvendelser. 
** 4½ årsværk tilgået 1. januar 2016 (planlæggere) som følge af opgaveoverdragelse fra kommunerne. 
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Ledelsens beretning 
 

Ansvar og service i lokalsamfundet 

Nordsjællands Park & Vej er til for borgernes skyld, og vi bliver brugt dagligt af alle borgere i både 

Fredensborg og Helsingør kommuner. Mange indbyggere er afhængige af, at NSPV løser opgaverne på en 

måde, så veje, stier og grønne arealer er både fremkommelige, sikre og pæne. Det kan være pendleren, 

som kører på arbejde i bil, barnet der cykler i skole - eller måske pensionisten, som dagligt går tur på 

stranden eller i parken. NSPV har derfor et helt særligt ansvar for at vedligeholde den lokale infrastruktur 

og de rekreative værdier i de to kommuner, og vi bidrager dermed til at sikre et velfungerende og 

attraktivt lokalsamfund. 

NSPV er et paragraf 60-fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør kommuner. Vi har overtaget den 

fulde varetagelse af en række konkrete anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver på park og vejområdet 

- med udgangspunkt i budgetter, serviceniveauer og politiske pejlemærker besluttet i de to kommuner. 

Det gælder: 

• Veje, fortove og cykelstier 

• Offentlige anlæg, parker, naturområder og vandløb 

• Renholdelse af bydelscentre og strande 

• Udearealer ved skoler, institutioner og legepladser 

• Idrætsområder og skolebaner 

• Skilte og vejstriber 

NSPV har løftet dette samfundsansvar hver dag i løbet af 2019.  

Ansvarsområde i tal 

Areal:                           234 km2 
Indbyggere: Ca. 102.000 
Veje: 565 km 
Cykelstier: 220 km 
Skoler: 30 
Institutioner: 80 
Andre kommunale ejendomme mv.: 93 
Borgerhenvendelser  Ca. 10.000 
 

Vedligeholdelse af parker og grønne områder 

De to kommuners mange rekreative områder udgør et grønt frirum for alle. Parker, haver, grønne anlæg 

og legepladser er blevet vedligeholdt løbende, så borgerne har kunne benytte områderne trygt og sikkert. I 

det daglige er slåning af græs, klipning af hæk og bevoksningspleje blandt de opgaver, der bruges mest tid 

på. Sådan var det også i 2019. Samtidig blev stier vedligeholdt og udbygget. Det gælder fx stierne i 

Lergravene i Nivå samt broen over Usserød Å.  

Vi har også vedligeholdt en række områder med plads til særlige fritids- og sportsaktiviteter. Det gælder fx 

banerne til frisbeegolf i Smørhullet i Helsingør og på Fredtoften ved Kokkedal – samt en række 

hundetræningsbaner, legepladser og idrætsbaner. 
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Desuden er der i løbet af 2019 blevet arbejdet på særlige tryghedsskabende tiltag. Det gælder fx 

beplantningsstrategien i Nivå, hvor der med beskæring af buske og træer er blevet åbnet i området ved 

stationen og langs Islandshøjsvej, så oversigten er blevet bedre. 

Tilsyn med risikotræer: 

Mange af kommunens træer står i nærheden af veje, stier, bygninger, legepladser mm. Siden 2012 har vi 

derfor systematisk gennemgået kommunens arealer for potentielle risikotræer. Vi laver en grundig 

gennemgang hvert 12. år. I den mellemliggende periode følger vi op med tilsyn på træer, der bør holdes 

øje med oftere. Vi fælder kun, hvis det er absolut nødvendigt. Når vi fælder, efterlader vi ofte stammen 

stående eller liggende på stedet, af hensyn til biodiversiteten.  

Sikring og styrkelse af trafiksikkerhed og infrastruktur 

Borgerne skal kunne færdes sikkert og trygt i trafikken. Et af NSPV’s ansvarsområder er derfor at 

renovere og reparere veje, stier og fortove. Opgaverne udføres efter en prioritering, hvor sikkerhed og 

økonomi vejer tungest.  

Typen af opgaver er dog forskellig afhængig af kommune. I Helsingør Kommune udfører kommunen fx 

selv udlægning af nye slidlag og asfaltering – og i Fredensborg Kommune har kommunen en 

funktionskontrakt med et privat firma, der dækker det meste af kommunen. På kørebaner, stier og 

asfalterede fortove i Fredensborg Kommune, der ikke er omfattet af kontrakten, varetager NSPV 

organiseringen af de fornødne asfaltarbejder – herunder indhentning af tilbud, indgåelse af aftaler, tilsyn, 

godkendelse m.v. 

2019 bød på en række større renoveringsarbejder, der har forbedret trafiksikkerheden. På Hovvej i 

Espergærde blev der fx gennemført et projekt med etablering af midterhelle på en strækning af vejen. Og i 

Kokkedal blev Holmegårdsvej gjort mere sikker med en tydelig adskillelse af de to modsatrettede 

kørebaner ved hjælp af nye midterstriber, etablering af en 1 meter bred sikkerhedsafstand mellem 

vejbanerne.  

NSPV står desuden for opsætning, renholdelse og udskiftning af forskellige typer af vejskilte og 

vejnavnsskilte langs kommunale veje og stier. Samtidig renoverer NSPV læskærme og busperroner i 

samarbejde med Movia og de to kommuner, så service og komfort fastholdes over for passagerne. 

Mere miljøvenlig vintertjeneste 

I 2019 har NSPV fortsat investeringerne i intelligent materiel, der minimerer forbruget af salt på de 712 

km veje og stier i forbindelse med vintertjenesten. Det drejer sig først og fremmest om indkøb af nye 

saltspredere med kontrolleret spredning, der dermed kan mindske forbruget af salt.  

Vi arbejder løbende med at udnytte de teknologiske muligheder til at leve op til de fastlagte 

serviceniveauer og samtidig reducere saltforbruget. Derfor anvender vi glatførevarslingsprogrammet 

”VejVejr”, som giver os prognoser for den aktuelle og kommende vejr- og vejudvikling. På baggrund af 

data fra programmet kan vi i forbindelse med udkald optimere saltforbruget til den varslede vejr- og 

vejsituation og dermed reducere saltforbruget til et minimum. Udspredningen af vejsaltet foregår ved 

saltspredere med GPS-styret spredning hvilket sikrer, at der kun udspredes salt på selve vej- og stiarealet. 

Den milde vinter i slutningen af vinterperioden 2019 medførte, at det samlede saltforbrug i hele 2019 var 

mindre end normalt. 
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Styrkelse af biodiversitet 

NSPV har siden 2018 arbejdet målrettet med at omlægge driften i en mere bæredygtig retning, der kan 

styrke biodiversiteten i byerne. Parker, naturområder og vejrabatter skal blive mere vilde med flere 

blomster, insekter og dyreliv. Målet er at gøre en lille lokal forskel i forhold til at stoppe det store globale 

tab af biodiversitet. 

I 2019 var der særlig fokus på rabatterne i landzonen, hvor græsslåningen blev ændret fra efterår til forår, 

hvilket giver en mere varieret flora med plads til sarte blomster.  Flere steder i parkerne er græsslåningen 

blevet ekstensiveret – fra typisk 12 slåninger årligt til kun 1 – hvilket er med til at gøre plads til flere typer 

af planter, blomster og insekter.  Dette er blandt andet tilfældet i Smørhullet i Helsingør samt ved Oscar 

Brunsvej i Humlebæk. 

Der er også i særlig grad blevet arbejdet med biodiversitetstræer – dvs gamle vragtræer, der får lov at stå 

eller blive liggende i parkerne til glæde for fx flagermus, insekter og svampe. Det kan også være såkaldte 

risikotræer, der blot stynes i stedet for at blive fældet helt. Dermed bliver træerne attraktive for fx ugler og 

flagermus. 

Blandt vandløbsprojekterne i 2019 kan nævnes etablering af gydebanker i fx Bassebækken ved Karlebo og 

renovering af Egebækken i Helsingør for en bedre økologisk status.  

Byen holdes ren 

NSPV har ansvaret for indsamling af henkastet affald i det offentlige rum, og vi er derfor med til at sikre, 

at vores byer, landområder og strande fremstår smukke og rene.  

Arbejdet består hovedsagligt i tømning af affaldskurve, fejning af veje langs kantsten, snapning af affald i 

grøfter og på grønne arealer samt ukrudtsbrænding af kantsten og fortov. NSPV tømmer i alt over 450 

affaldskurve i de to kommuner.  

Med brug af de intelligente Big Belly komprimatoraffaldskurve med ”fyldt”-sensor kan tømningsruter 

planlægges og afvikles optimalt, så tømninger kun sker dér, hvor der er behov. Det indsamlede affald 

bliver kørt til det fælleskommunale affaldsselskab Norfors, hvor det bliver brændt og udnyttet til energi i 

form af varme og el. 

NSPV støtter Ren Natur-konceptet, hvor frivillige indsamler henkastet affald mod at få sponsorstøtte. 

NSPV medvirker ved at udlåne snappere og poser – og ved at hente affaldet. 

Sikring af badestrande og kyster 

Kommunernes badestrande skal være flotte, rene og sikre, når badesæsonen går i gang. NSPV klargør og 

renser de offentlige strande. Det sker blandt andet ved at køre med en særlig maskine, der kan opsamle 

tang og affald. Samt ved at tjekke, reparere og opsætte baderamper til fx kørestolsbrugere og ved at sætte 

badebroer op ved sæsonstart – og nedtage broerne igen ved sæsonafslutning.   

På Nivå Strand er det NSPV, der i samarbejde med Nordkystens Livredningstjeneste har ansvaret for 

livredningstjenesten. 

Vinterstorme og høj vandstand kan slide på kysterne i de to kommuner fra Nivå til Hornbæk. NSPV 

udfører derfor mindre reparationer af den eksisterende kystsikring – fx ved kampestensanlæg i 

vandkanten og ved diger.  
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Klimatilpasning og håndtering af regnvand 

I takt med klimaforandringerne og de mere intense nedbørsmængder bliver det mere og mere aktuelt og 

relevant for NSPV at arbejde med at sikre regnvandet uhindret adgang fra arealer og veje til kloak – eller 

til lokal nedsivning. Derfor bruges der en del ressourcer på at vedligeholde og rengøre vejbrønde, riste, 

grøfter og dræn – samt i visse tilfælde at etablere nødvendige underføringer, som er rørledninger, der 

eksempelvis kan lede regnvandet fra en grøft og under vejen til videre bortledning. 

NSPV er også med i en række konkrete projekter, der handler om at sikre og styrke lokal afledning af 

regnvand (LAR) således, at det offentlige ledningsnet belastes mindre – og risikoen for oversvømmelser 

minimeres. I 2019 er der blevet gennemført LAR-projekt på trappen mellem Vinkelvej og Stubbedamsvej i 

Helsingør. I Fredensborg Kommune står NSPV for drift og vedligeholdelse af LAR-løsningerne i 

Klimatilpasning Kokkedal. 

Aktiviteter og fest i lokalsamfundet 

NSPV udfører en lang række opgaver, der er med til at understøtte lokale begivenheder, udeliv og events i 

de to kommuner. Det er fx os, der sætter flagalléen op i Fredensborg by, når HKH Dronningen afholder 

officielle arrangementer på Fredensborg Slot. Det kan fx være runde fødselsdage, ambassadørmodtagelser 

eller statsbesøg. 

NSPV hjælper også til i forbindelse med sportsarrangementer som cykelløb og større motionsløb, hvor 

ruten skal afspærres, og der skal sættes skilte op, så trafikanter ved, hvor og hvornår veje holdes lukket.  

Ved andre større arrangementer som byfester og afholdelse af KMD Ironman og Ølløbet i Helsingør 

udfører NSPV endvidere renholdelse af områderne efterfølgende. 

I forbindelse med folketingsvalg og kommunalvalg har NSPV ansvaret for opsætning og nedtagning af 

valgurner, stemmebokse osv.  

Rummelig og attraktiv arbejdsplads 

NSPV ønsker at være en attraktiv arbejdsplads og en organisation, der gør en forskel. Derfor arbejder vi 

med menneskelig trivsel og ønsker at tage et socialt ansvar, der hvor det giver mening for os og vores 

medarbejdere.  

Det gør vi gennem tre fokusområder: 

• Vores medarbejdere skal kunne lide at komme på arbejde. Derfor har vi fokus på trivsel, 

sikkerhed og ansvar på arbejdspladsen. Der er god stemning på arbejdspladsen, og vi vægter 

samarbejde højt, da det er en forudsætning for at løse opgaverne godt. 

• Vi samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner og ønsker at bidrage til uddannelse af unge. 

Vi har hvert år flere praktikanter, der stifter bekendtskab med vores jobfunktioner. 

• Vi arbejder med mennesker i jobtræning, jobafprøvning og nyttejob. 

For at forebygge sygefravær er der derudover de senere år startet et sundhedsprojekt, hvor alle 

medarbejdere er blevet tilbudt et sundhedstjek hos firmaet Cardiolab – med opfølgende tjek i perioden 

efter.  
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Sygdom 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
I alt* 5,7  5,9  5,6  6,3 5,3 6,2 
Korrigeret** 4,1  4,3  3,1  3,4 3,0 4,0 
 
* Udregnet i procent af effektiv arbejdstid. Anvendes til fastsættelse af timepris. 
* *Korrigeret for medarbejdere med mere end 4 ugers sammenhængende sygefravær. Sygefraværet 
skyldes typisk alvorlig tilskadekomst og alvorlig sygdom. 
 
Daglig kontakt til borgerne 

NSPV ønsker at have en åben og konstruktiv dialog med borgerne i begge kommuner. Hver dag får vi 

mange henvendelser fra opmærksomme borgere, der ønsker at henlede opmærksomheden på opgaver 

inden for park- og vejområdet, som de mener trænger til at blive udført.  

Mange af disse henvendelser kommer via app’en Giv et tip. Her kan man indberette et tip – fx kan borgere 

anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte affaldskurve, beplantning der er til 

gene for færdsel m.v.  

App’en fastlægger ved hjælp af GPS , hvor man befinder sig geografisk inden for de to kommuner. Det er 

muligt at sende fotos med som dokumentation.  

Ca. 6.000 borgere benyttede sig af Giv et tip i 2019, og det er vi rigtig glade for, da app’en er med til at 

sikre NSPV et mere fyldestgørende overblik over opgaver på tværs af de to kommuner – og dermed er et 

supplerende værktøj til at planlægge og prioritere opgaverne.   

Derudover modtager NSPV ca. 4.000 henvendelser pr. telefon og mail. 

Effektiviseringer, muligheder og fleksibilitet 

Sammenlægningen i 2014 af de to vej- og parkafdelinger har givet effektiviseringer, nye muligheder og 

fleksibilitet i opgaveløsningen. I løbet af 2019 er der fortsat blevet arbejdet på at udnytte fordelene ved 

sammenlægningen og høste de gevinster, vi kan under hensyn til de to kommuners politisk bestemte 

serviceniveauer.  

Eksempler på effektiviseringer, der er gennemført de senere år: 

- Indførsel af intelligente affaldskurve, der sender information om, hvornår de er fyldte, så 

renovationsmedarbejderen kun behøver at køre ud og tømme de fyldte affaldskurve og dermed 

begrænse kørslen. 

- Digitalisering af driften med fx brug af tablets giver medarbejdere overblik over, hvor opgaverne 

ligger geografisk, så optimale ruter kan planlægges i forvejen. Samtidig betyder digital rutedrift, 

at det er lettere at overdrage rutekørslen til en kollega ved fx sygdom eller ferie. Som bonuseffekt 

kan man efterfølgende dokumentere, hvornår man har været på et givent sted og tidspunkt på en 

rute. 

- Investering i ny fliseudlægningsmaskine, der medfører en hurtigere og mere effektiv brolægning 

af større arealer. 

- Samarbejde på tværs giver behov for en mindre maskinpark, da eksisterende materiel kan 

udnyttes optimalt. 

- Bedre priser ved indkøbsaftaler, fordi mængderne er større. Det gælder fx ved indkøb af 

færdselstavler og skilte. 
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Vores vision 

- NSPV skal besidde den højeste sagkundskab inden for projektering, planlægning og 

udførelse ad 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 sikre 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.  

 

Vores 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. 
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Regnskabspraksis  

 
Regnskabsgrundlag  
 
Årsrapporten for Nordsjællands Park og Vej I/S for 2019 er udarbejdet som et frivilligt årsregnskab i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med 
enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C. 
 
Årsrapport for 2019 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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Af- 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 2019 2018

DKK DKK

Nettoomsætning 101.077.996 112.217.353

Personaleomkostninger -55.301.988 -55.180.049
Eksterne omkostninger -41.546.477 -52.882.455

Bruttoresultat 4.229.531 4.154.849

Afskrivninger -4.217.502 -4.199.418
Andre driftsindtægter 67.106 97.558

Resultat før finansielle poster 79.135 52.989

Finansielle indtægter 0 0
Finansielle omkostninger -79.135 -52.989

Årets resultat 0 0

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 0 0

0 0

18

Punkt 3, Bilag 2: Intern årsrapport for 2019.pdf



Balance

Aktiver

Note
31. december

2019
31.december

2018

DKK DKK

Produktionsanlæg og maskiner 21.090.572 18.742.155

Materielle anlægsaktiver 1 21.090.572 18.742.155

Anlægsaktiver 21.090.572 18.742.155

Tilgodehavende 15.167.479 22.634.878
Periodeafgrænsningsposter 611.529 814.822

Tilgodehavender 15.779.008 23.449.700

Likvide beholdninger 11.592.766 12.304.730

Omsætningsaktiver 27.371.774 35.754.430

Aktiver 48.462.346 54.496.585

Passiver

Note
31. december

 2019
31.december

 2018

DKK DKK

Indskudskapital 5.779.770 5.779.770
Overført resultat 0 0

Egenkapital 2 5.779.770 5.779.770

Indefrosset feriepenge 1.748.535 0
Leasingforpligtelse 15.171.861 13.432.660

Langfristede gældsforpligtelser 16.920.396 13.432.660

Leasingforpligtelse 3.078.621 2.487.778
Gæld til leverandører 8.069.153 16.798.382
Overdækning 8.334.928 8.287.421
Anden gæld 6.279.478 7.710.574

Kortfristede gældsforpligtelser 25.762.180 35.284.155

Gældsforpligtelser 42.682.576 48.716.815

Passiver 48.462.346 54.496.585
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Pengestrømsopgørelse

Note 2019

DKK

Årets resultat 0

Reguleringer 3 4.234.014
Ændring i driftskapital 4 -2.528.810

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.705.205

Renteindbetalinger og lignende -79.135

Pengestrømme fra ordinær drift 1.626.070

Salg af materielle anlægsaktiver 388.220
Køb af materielle anlægsaktiver -6.804.832

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -6.416.612

Indefrosset feriepenge 1.748.535
Leasinggæld, nettooptagelse 2.330.043

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 4.078.578

Ændring i likvider -711.964

Likvider 1. januar 2019 12.304.730

Likvider 31. december 2019 11.592.766

20

Punkt 3, Bilag 2: Intern årsrapport for 2019.pdf



Noter til årsrapporten

1 Materielle anlægsaktiver

31. december 
2019

31. december 
2018

Produktions-
anlæg og 
maskiner

Produktions-
anlæg og 
maskiner

DKK DKK

Tilgang 1. januar 35.300.867 32.136.052
Tilgang i årets løb 6.804.832 5.619.485
Afgang i årets løb -1.423.030 -2.454.670

Kostpris 31. december 40.682.669 35.300.867

Ned- og afskrivninger 1. januar -16.558.712 -14.056.528
Årets afskrivninger -4.217.502 -4.199.418
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 1.184.117 1.697.234

Ned- og afskrivninger 31. december -19.592.097 -16.558.712

Regnskabsmæssig værdi 31. december 21.090.572 18.742.155

2 Egenkapital
Indskuds- Overført I alt

DKK DKK DKK

Indskudskapital ved stiftelse 5.779.770 0 5.779.770
Årets resultat 0 0 0

5.779.770 0 5.779.770

Årets resultat 0 0 0

5.779.770 0 5.779.770

Egenkapital 31. december 2017

Egenkapital 31. december 2018
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3 Reguleringer (pengestrømsopgørelse)

2019

DKK

Finansielle indtægter 0
Finansielle omkostninger 79.135
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver samt gevinst og tab 0
ved afhændelse af anlægsaktiver 4.068.195
Årets ændring af over- og underdækning 86.684

4.234.014

4 Ændringer til driftskapital (pengestrømsopgørelse)

2019

DKK

Ændring i tilgodehavender mv. 7.631.518
Ændring i leverandørgæld mv. -10.160.327

-2.528.810
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Specifikationer til årsrapporten

2019 2018

DKK DKK
1 Nettoomsætning

Salg af timer og maskintimer 67.413.080 72.774.610
Salg af materialer og eksterne ydelser 33.742.977 39.578.921
Øvrig omsætning 8.623 39.294
Periodisering af omsætning 0 1.000.000
For meget opkrævet omsætning (overdækning) -86.684 -1.175.472

101.077.996 112.217.353

2 Personaleomkostninger

Lønninger og gager 54.742.044 55.081.080
Regulering feriepengeforpligtelse og flexsaldo 317.438 -316.137
Beklædning 511.412 622.681
Personaleservice (frugtordning m.v.) 266.017 222.119
Personaleforsikring 464.365 396.897
Uddannelse 192.636 289.293
Rejseomkostninger 13.957 19.008

-1.604.251 -1.541.736
Øvrige personaleomkostninger 398.370 406.844

55.301.988 55.180.049

3 Eksterne omkostninger

Entreprenør og håndværkerydelser 16.318.377 26.548.259
Varekøb 7.696.354 8.586.437
Leje af entreprenørmateriel 1.325.350 1.659.421
Rådgiver- og konsulentydelser 343.706 421.865
Affald og forurenet jord 1.602.118 1.684.373
El, vand og varme 181.073 251.289

Materialer og service til videresalg 27.466.978 39.151.644

Drivmidler 1.826.241 1.894.656
Reservedele 2.146.850 2.278.995
Reparation og vedligeholdelse (eksterne værksteder) 858.314 990.889
Småanskaffelser og håndværktøj 578.824 1.179.472
Forsikringer inkl. selvrisiko 1.183.299 601.842
Vægtafgift og skatter 807.922 834.592
Forbrugsstoffer 26.022 49.712
Tab / gevinst ved salg af maskiner -149.307 -142.593

Maskinomkostninger 7.278.165 7.687.565

Kursusrefusioner m.v. (tidligere modregnet i lønninger og 
gager)
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Specifikationer til årsrapporten

2019 2018

DKK DKK
3 Eksterne omkostninger (fortsat)

Husleje 2.105.589 1.716.094
Reparation og vedligeholdelse 511.559 406.422
Varekøb 33.620 29.821
El, vand og varme 498.939 692.554
Rengøring 427.348 399.528
Forsikringer og skatter 208.498 183.192
Småanskaffelser 309.459 515.962
Øvrige lokaleomkostninger 51.934 2.394

Lokale- og pladsomkostninger 4.146.946 3.945.967

IT-omkostninger 744.674 517.748
Licenser og abonnementer 1.312.983 1.003.089
Juridiske ydelser vedr. udbud 66.411 0
Kontorartikler 64.105 82.256
Konsulenter (regnskabschef) 257.793 353.470
Revision 200.447 92.641
Regnskabsmæssig assistance 0 20.000
Porto 715 23.066
Gebyrer 7.259 5.009

Administrationsomkostninger 2.654.387 2.097.279

Eksterne omkostninger i alt 41.546.477 52.882.455

4 Tilgodehavender 
Moms og afgifter 6.730.507 8.979.520
Debitorer (salg) 8.436.972 13.655.358

15.167.479 22.634.878

5 Anden gæld

Feriepengeforpligtelse 5.685.916 7.170.108
Skyldig løn og overarbejde 413.564 360.468
Øvrig anden gæld 179.998 179.998

6.279.478 7.710.574
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Generelt 

Bestyrelsesrapport 1 2020 omhandler resultatet efter 4. kvartal 2019. Rapporten er udarbejdet på tilsvarende måde 

som tidligere, ud fra de sager der har været arbejdet med i 2019. Kvartalsrapporten indeholder informationer om 

budget samt faktisk forbrug i 2019. 

I forhold til det officielle regnskab kan der være mindre afvigelser som følge af periodiseringer og mindre justeringer 

etc. 

Såvel den samlede omsætning, som de samlede omkostninger efter 4. kvartal er noget mindre end sidste år. Det 

skyldes primært at, omfanget af eksternt entreprenørarbejde er godt 11 mio. kr. mindre end sidste år. Den samlede 

omsætning efter 4. kvartal 2019 udgjorde 100,8 mio.kr., mens det tilsvarende tal for 2018 var 113,0 mio. kr.  

I det følgende benævnes kommuners rammebudget ”Indenfor budget”. Her har vi totalt for de to kommuner omsat 

for 79.753.394 kr. mod et samlet budget på 79.718.444 kr. svarende til en afvigelse på 34.950 kr. 

I forhold til de enkelte kommuner har vi til Fredensborg Kommune leveret ydelser for 107 % af budgettet og for 

Helsingør Kommune 95 % af budgettet.  I det følgende kan det ses, at vi har leveret ydelser til Fredensborg 

Kommune i 2019 for 2.4 mio. mere end vi har fået betaling for. Tilsvarende har vi fra Helsingør Kommune fået 2.4 

mio. kr. mere i betaling end det vi har leveret ydelser for. 

En medvirkende årsag til ovennævnte var, at vi havde som mål at levere flere ydelser til Fredensborg i 2019. Dette 

som følge af, at vi i tidligere år havde leveret færre ydelser end der var blevet betalt for. Det modsatte gjorde sig 

gældende for Helsingør Kommune. Herudover har de milde vintre bevirket at der ikke er blevet lavet så meget 

vinterarbejde, hvilket har medført at ressourcerne er blevet anvendt på andre områder. 

 

 

Rapport fordelt på Centerområder pr. 31-12-2019
Rapport pr. Centerområde Hovedbudget Salg Restbudget brugt i %

FK 45.316.744 46.154.554 -837.810 102%

Indenfor budget 32.733.444 35.171.822 -2.438.378 107%

Center for Byudvikling. Miljø og Erhverv (CBME) 22.815.994 25.365.135 -2.549.140 111%

Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS) 5.136.110 5.348.146 -212.036 104%

Center for Læring, Fritid og Sundhed (CLFS) 4.518.580 4.230.469 288.111 94%

Kulturinstitutionen 262.760 228.073 34.687 87%

Ekstra 12.583.300 10.982.732 1.600.568 87%

Center for Byudvikling. Miljø og Erhverv (CBME) 5.835.000 5.366.896 468.104 92%

Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS) 0 871.913 -871.913 0%

Center for Læring, Fritid og Sundhed (CLFS) 0 47.501 -47.501 0%

Center for Politik og Organisation 0 388.132 -388.132 0%

Diverse 2.300 507.489 -505.189 22065%

Vinter 6.746.000 3.800.801 2.945.199 56%

HK 48.276.250 54.664.735 -6.388.485 113%

Indenfor budget 46.985.000 44.581.572 2.403.428 95%

Center for By, Land og Vand (BLV) 37.061.587 35.594.506 1.467.081 96%

Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) 7.963.413 7.027.065 936.348 88%

Planlægger/borger 1.960.000 1.960.000 0 100%

Ekstra 1.291.250 10.083.163 -8.791.913 781%

Center for By, Land og Vand (BLV) 744.150 4.608.551 -3.864.401 619%

Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) 344.600 1.709.850 -1.365.250 496%

Diverse 31.000 2.510.233 -2.479.233 8098%

Helsingør forsyning 0 0 0 0%

Øvrige 156.500 471.952 -315.452 302%

Center for Kultur m.m - KUMIT 15.000 782.578 -767.578 5217%

Hovedtotal 93.592.994 100.819.289 -7.226.294 108%
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Bestyrelsesrapport pr. 31-12-2019

Kommune HK Kommune FK

Rækkenavne Hovedbudget Salg Restbudget Brugt i % Rækkenavne Hovedbudget Salg Restbudget Brugt i %

Indenfor budget 46.985.000 44.581.572 2.403.428 95% Indenfor budget 32.733.444 35.171.822 -2.438.378 107%

Center for By, Land og Vand (BLV) 37.061.587 35.594.506 1.467.081 96% Politikområde 1 5.285.172 4.293.326 991.846 81%

Asfalt 400.000 584.899 -184.899 146% Kommunale ejendomme 0 0 0 0%

Fortove, flisebelægninger 4.588.000 5.008.920 -420.920 109% Kystsikring og sandfodring 152.812 0 152.812 0%

Kystsikring og sandfodring 0 0 0 0% Parker 2.428.080 1.494.501 933.579 62%

Parker 3.841.000 3.509.033 331.967 91% Planlægger løn/Borgerhenvendelse 0 453.800 -453.800 0%

Renholdelse af veje, stier og pladser 6.807.000 7.517.842 -710.842 110% Skove og naturområder 1.062.104 630.565 431.539 59%

Skilte og vejudstyr 1.725.000 1.947.745 -222.745 113% Strande 581.000 563.839 17.161 97%

Skove og naturområder 1.159.587 807.118 352.469 70% Strandrensning 0 0 0 0%

Strandrensning 680.000 491.100 188.900 72% Vedligeholdelse af vandløb 1.061.176 1.150.622 -89.446 108%

Ukrudt vejmatrikel 615.000 514.130 100.870 84% Politikområde 3 17.530.822 21.071.809 -3.540.986 120%

Vedligeholdelse af vandløb 1.167.000 1.134.984 32.016 97% Asfalt 1.100.000 1.995.871 -895.871 181%

Vejafvandning 3.121.000 3.244.894 -123.894 104% Fortove, flisebelægninger 3.280.000 4.352.524 -1.072.523 133%

Vejbeplantning 4.448.000 4.507.755 -59.755 101% Planlægger løn/Borgerhenvendelse878.800 335.000 543.800 38%

Vinter 8.510.000 6.326.083 2.183.917 74% Renholdelse af veje, stier og pladser2.254.188 3.418.702 -1.164.514 152%

Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) 7.963.413 7.027.065 936.348 88% Skilte og vejudstyr 1.480.000 1.743.370 -263.370 118%

Kommunale ejendomme 7.963.413 7.027.065 936.348 88% Teknikervagt 361.200 432.909 -71.709 120%

Planlægger/borger 1.960.000 1.960.000 0 100% Ukrudt vejmatrikel 700.000 610.410 89.590 87%

Planlægger løn/Borgerhenvendelse 1.960.000 1.960.000 0 100% Vejafvandning 3.742.634 3.515.937 226.697 94%

Hovedtotal 46.985.000 44.581.572 2.403.428 95% Vejbeplantning 3.734.000 4.667.086 -933.086 125%

Politikområde 4 5.136.110 5.348.146 -212.036 104%

Kommunale ejendomme 5.136.110 5.348.146 -212.036 104%

Politikområde 5 4.518.580 4.230.469 288.111 94%

Idræt 4.462.920 4.176.401 286.519 94%

Øvrige fritidsfaciliteter 55.660 54.067 1.593 97%

Politikområde 9 262.760 228.073 34.687 87%

Kulturejendomme 262.760 228.073 34.687 87%

Hovedtotal 32.733.444 35.171.822 -2.438.378 107%

Kommune HK Kommune FK

Rækkenavne Hovedbudget Salg Restbudget Rækkenavne Hovedbudget Salg Restbudget 

Ekstra 1.291.250 10.083.163 -8.791.913 Ekstra 12.583.300 10.982.732 1.600.568

Center for By, Land og Vand (BLV) 744.150 4.608.551 -3.864.401 Politikområde 1 5.000 964.181 -959.181

Anlæg Helsingør 515.750 3.027.609 -2.511.859 Skove og naturområder 5.000 964.181 -959.181

Fortove, flisebelægninger 0 4.275 -4.275 Politikområde 3 12.576.000 8.203.516 4.372.484

Kystsikring og sandfodring 0 2.890 -2.890 Anlæg Fredensborg 5.530.000 3.012.160 2.517.840

Skilte og vejudstyr 0 716.682 -716.682 Asfalt 0 391.244 -391.244

Trafik og byrum 198.400 432.139 -233.739 Fortove, flisebelægninger 300.000 630.294 -330.294

Vedligeholdelse af vandløb 30.000 424.956 -394.956 Skilte og vejudstyr 0 369.017 -369.017

Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) 344.600 1.709.850 -1.365.250 Vinter 6.746.000 3.800.801 2.945.199

Kommunale ejendomme 344.600 1.709.850 -1.365.250 Politikområde 4 0 871.913 -871.913

Helsingør forsyning 0 0 0 Kommunale ejendomme 0 871.913 -871.913

Diverse 187.500 2.982.185 -2.794.685 Politikområde 5 0 47.501 -47.501

Diverse 31.000 2.510.233 -2.479.233 Øvrige Politikområder 0 388.132 -388.132

Øvrige 156.500 471.952 -315.452 Diverse 2.300 507.489 -505.189

Center for Kultur m.m. - KUMIT 15.000 782.578 -767.578 Diverse 2.300 507.489 -505.189

Idræt 15.000 782.578 -767.578 Hovedtotal 12.583.300 10.982.732 1.600.568

Hovedtotal 1.291.250 10.083.163 -8.791.913
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Økonomi 

 

Nedenstående økonomioversigt er hentet fra vores Balance og som det kan ses er omsætningen her en lille smule 

ændret i forhold til de foregående rapporter. dette skyldes at brændeslag og andre driftsindtægter er medtaget i 

nedenstående omsætning. Samlet set er der som forventet et mindre underskud.  

 

 

 

 

Personale 

 

I starten af 2019 har der været ansat yderligere personale inden for driftsområdet i forhold til sidste år og ved 

udgangen af tredje kvartal 2019 er det samlede antal medarbejdere således en smule større end på samme 

tidspunkt sidste år. 

Driftschefen gennem de sidste 5 år fratrådte i marts måned og pr. 1. maj blev der ansat en ny controller i 

administrationen. Pr 1. januar er der ansat en Teknisk chef som skal varetage mange af den tidligere driftschefs 

opgaver. 

Generelt er sygefraværet på et forholdsvis lavt niveau. 

NSPV 2019
Realiseret ÅTD December 2019 Budget ÅTD December 2019

Omsætning (101.425.783,35)                     (98.000.000,00)                       

Omsætningskorrektion 2016 193.998,00                             

Nettoomsætning (101.231.785,35)                     (98.000.000,00)                       

Vareforbrug 27.991.977,10                        27.376.000,00                        

Dækningsbidrag 1 (73.433.806,25)                       (70.624.000,00)                       

Personaleomkostninger 55.301.988,40                        53.833.000,00                        

Maskinomkostninger inkl. Afskrivninger 11.098.755,77                        9.984.000,00                          

Lokaleomkostninger 4.146.947,05                          4.722.000,00                          

IT og adm. 2.647.128,60                          2.046.600,00                          

Finansielle poster 308.305,93                             38.400,00                              

Omkostninger I Alt 101.495.102,85                      98.000.000,00                        

Resultat -263.317,50 0,00
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Sygefravær udvikling pr. kvartal og samlet

Den samlede fraværsprocent for perioden 30 sep.2019 - 31. dec. 2019 er 7,0%. Dette er noget højere end i tilsvarende periode 2018.

På årsbasis er der også sket en stigning i sygefraværet, størst indenfor Drift og Idræt. 

Afdeling 2016-4 2017-4 2018-4 2019-4 Ændring 2016 2017 2018 2019 Ændring

Administration 1,8% 0,0% 0,4% 0,0% -0,4% 2,5% 0,9% 1,0% 0,5% -0,5%

Plangruppe 2,7% 12,3% 5,6% -6,7% 2,5% 6,8% 8,7% 1,9%

Driftsledelse 0,3% 0,0% 0,6% 0,0% -0,6% 6,4% 0,3% 1,4% 0,4% -1,0%

Drift og Idræt 3,9% 8,7% 1,9% 7,1% 5,2% 3,5% 5,7% 3,1% 7,5% 4,4%

Vand, Park og Natur 2,1% 7,7% 7,8% 10,6% 2,8% 6,4% 5,3% 4,9% 5,8% 0,9%

Inventar og Vejudstyr 9,0% 18,0% 9,0% 11,0% 2,0% 6,4% 14,3% 6,9% 5,5% -1,4%

Belægning og Vejafvanding 8,0% 4,3% 5,9% 3,2% -2,7% 6,9% 7,9% 5,9% 5,8% -0,1%

Værksted 1,2% 2,3% 4,0% 1,7% -2,3% 1,3% 2,0% 3,1% 5,9% 2,8%

Afviklede 2,7% 6,6% 6,1% 12,7% 6,6% 9,7% 5,9% 19,8% 14,5% -5,3%

Gennemsnitligt Sygefravær 4,6% 7,5% 6,1% 7,0% 0,9% 5,6% 6,3% 5,3% 6,2% 0,9%

4,6%

7,5%

6,1%

7,0%

0,9%

5,6%

6,3%

5,3%

6,2%

0,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2016-4 2017-4 2018-4 2019-4 Ændring 2016 2017 2018 2019 Ændring

Gennemsnitligt Sygefravær
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Punkt 4: Løbende revision 2019

Løbende revision 2019

Revisoren har som led i revisionen 2019 gennemført løbende revision i november
måned. Vedlagt som bilag 1 er notat vedrørende revisionen.

Den samlede vurdering er, at administrationen af NSPV er betryggende.

Der er få anbefalinger/bemærkninger:

• Revisionen anbefaler, at medarbejdere med arbejdstelefon (tro og love erklæring)
alene anvender telefonen erhvervsmæssigt. NSPV overvåger forbruget, og ved
afvigelser kontrolleres medarbejderens opkald. Der er 135 arbejdstelefoner i
NSPV.

• Procedurer omkring udgifter og udbetalinger fra banken. Revisionen anbefaler, at
opsætning i banken ændres, så det i alle tilfælde sikres, at der foretages betaling
som 2-i-forening. Den nuværende opsætning af procedurerne vedrørende udgifter
og udbetalinger fra banken muliggør, at samme økonomimedarbejder både
opretter rekvisitionen og godkender den. Muligheden er en nødløsning, der pga.
administrationens ringe størrelse fortsat fortsat skal muliggøre overholdelse af
betalingsfrister under ferie eller længerevarende sygdom. Muligheden har dog ikke
været anvendt i 2019. Bemærkningerne har været anført i NSPV regnskab
gennem årerne. Revisionen har tidligere anført, at det ikke er ualmindeligt i en
mindre organisation. NSPV har tidligere redegjort for kompenserende
foranstaltninger som følge af den manglende funktionsadskillelse. Redegørelsen
for de kompenserende tiltag er vedlagt som bilag 2.

• For at lave en konkret aktivitets- og opgavebaseret økonomistyring kræver det, at
NSVP kender budgetterne for det kommende år og helst inden året starter.
Ligeledes spiller vejret ind i forhold til bl.a. længden og hårdheden i
vintersæsonen, mens også antallet af ad hoc-opgaver har en stor betydning for
behovet for ressourcer i en kortere eller længere periode. NSPV arbejder på at
styrke samarbejdet med kommunerne på dette punkt.

Det indstilles til bestyrelsen:

At notatet tages til efterretning

Beslutning for Punkt 4: Løbende revision 2019

Taget til efterretning, idet der fortsat skal være fokus på foranstaltninger, der forebygger
besvigelser.
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PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 

Nordsjælland Park og Vej I/S 
 

Notat vedrørende løbende revision 2019 
 

Revisionsområde 
Som led i revisionen af Nordsjælland Park og Vej I/S’ (”NSPV”) regnskab for 2019 har vi i 
november måned gennemført løbende revision.  
 
Om den udførte revision afgives hermed besøgsnotat omhandlende følgende områder: 

1. Lønrevision 
2. Procedurer omkring udgifter og udbetalinger fra banken 
3. Driftsomkostninger 
4. Afstemning balanceposter 
5. Aktivitets- og ressourcestyring – forvaltningsrevision 

Samlet konklusion 
Det vores overordnede vurdering, at administrationen af NSPV er betryggende. 
 
Vi har under de enkelte afsnit nedenfor afgivet enkelte anbefalinger til styrkelse af de 
administrative procedurer og interne kontroller. 

1. Lønrevision 
Vi har foretaget lønrevision for perioden i november måned. Lønrevisionen har til for-
mål, at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer be-
tryggende. Det er Fredensborg kommune som står for lønudbetalingen. NSPV sender 
lønmateriale vedr. til- og afgange mv. til Fredensborg kommune. 
 
Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, 
som har væsentlige betydning for løndannelsen. På baggrund af denne vurdering har vi 
udvalgt 13 lønsager og 2 afgangssager til test.  
 
I lønsagerne har vi bl.a. påset, at 

 Lønindplaceringen jf. lønaftalen er i overensstemmelse med gældende overens-
komst, 

 der er overensstemmelse mellem lønaftalen og den udbetalte løn, 
 der for udbetaling af særydelser, foreligger dokumentation for den udbetalte 

ydelse. 
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Vores revision har givet anledning til følgende bemærkning: 
 
Fri telefon/arbejdstelefon 
 
Hvis en medarbejder tager en mobiltelefon med hjem fra arbejdspladsen, har medarbej-
deren som udgangspunkt privat rådighed over mobiltelefonen og skal beskattes af fri te-
lefon. Medarbejderen skal dog ikke beskattes, hvis medarbejderen og arbejdsgiveren op-
fylder alle de følgende særlige betingelser: 

 Medarbejderens brug af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet. 
 Medarbejderen har afgivet en tro og love-erklæring til arbejdsgiveren om kun at 

bruge telefonen erhvervsmæssigt. 
 Arbejdsgiveren fører kontrol med, at medarbejderen kun anvender telefonen er-

hvervsmæssigt. 
 Telefonen må dog gerne anvendes til enkeltstående private opkald til og fra tele-

fonen. 

Vi har stikprøvevis undersøgt 13 medarbejder som har en arbejdstelefon og ikke bliver 
beskattet af denne.  Vi kan konstatere at der for 9 forelå en underskrevet tro- og love er-
klæring.  De sidste 4 medarbejder havde ikke underskrevet erklæringen.  
 
Vi har spurgt ind til hvilke kontroller NSPV har udført og fået oplyst at der ikke førers 
kontrol af at medarbejderen kun anvender telefonen erhvervsmæssigt.   

Vi anbefaler, 
 at der indføres en kontrol af medarbejder med tro- og love erklæringer. Vi har få-

et oplyst at der fremadrettet vil blive udført kontrollerer for væsentlige afvigelser.  
 
Konklusion 
Udover ovenstående har vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.  
 
Det er vores samlede opfattelse, at NSPV’s etablerede forretningsgange vedrørende løn-
administrationen er betryggende og fungere hensigtsmæssigt.  

2. Procedurer omkring udgifter og udbetalinger fra 
banken 

Vi har foretaget opfølgning på procedurerne for kreditorbilag, samt udbetalinger i ban-
ken. 
 
Proceduren er, at hver enkelt driftsleder gennemgår fakturaer og sikre, at de har modta-
get varer mv., herefter konterer de selv i økonomisystemet.  
 
Økonomimedarbejderen gennemgår bogføringerne, og opretter en fil til bankindbetalin-
ger. Denne fil trækkes ca. ugentligt, men er der ekstraordinære udgifter, som skal lægges 
til betaling hurtigst muligt, kan dette også ske oftere en én gang om ugen. Der er ca. 500 
– 600 fakturaer månedligt.  
 
Filen godkendes af en anden medarbejder, som skal ind i systemet og godkende de beta-
lingerne.   
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Bogholderen og den anden medarbejder kan både danne filen og derefter godkende den 
til betaling. Dette kan ske, såfremt den ene er på ferie, eller pludseligt bliver langtids-
sygmeldt. I disse tilfælde udskrives betalingen, som Direktøren gennemgår og godkender 
manuelt, med underskrift. Dette bliver sat i mappen på bogholderens kontor.  
 
Vi anbefaler i lighed med tidligere år,  

 at opsætning i banken ændres så det i alle tilfælde sikres, at der foretages beta-
ling som 2-i-forening. Det betyder, at der ikke både dannes en fil og foretages 
godkendelse til betaling af den samme medarbejder. 

 

Konklusion  

Vores revision af ovenstående har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger 

3. Driftsomkostninger 

I forbindelse med vores revision har vi udvalgt en række bilag til vores generelle test af 

driftsomkostninger. Vi har ved gennemgangen yderligere påset om der er foretaget kor-

rekt momsbehandling 

Konklusion  

Vores revision af ovenstående har ikke givet anledning til bemærkninger. 

4. Afstemning balanceposter 
Vi har som led i vores revision udvalgt en række statusposter med henblik på at vurdere 
om der løbende foretages afstemninger og om kvaliteten i afstemningerne er tilfredsstil-
lende. 
 
Konklusion  
Vores stikprøvevis gennemgang af balanceposer har ikke givet anledning bemærkning. 

5. Aktivitets- og ressourcestyring - forvaltningsrevisi-
on  

Vi har undersøgt aktivitets- og ressourcestyring i NSPV. Undersøgelsen er gennemført 
med henblik på at opnå et grundlag til at vurdere, hvorvidt NSPV løbende søger at tilpas-
se selskabets aktiviteter og ressourcer til de faktiske behov, og om ledelsen i øvrigt har 
tilrettelagt en hensigtsmæssig aktivitets- og ressourcestyring i overensstemmelse med de 
kriterier, der er relevante for de pågældende typer af aktiviteter og ressourcer. 

Nordsjælland Park og Vej udfører følgende kerneområder for Fredensborg Kommune og 
Helsingør kommune: 

 Vedligeholdelse af færdselsarealer,  
 vedligehold af parker og naturområder,  
 driftsaftaler – skoler institutioner og kommunale ejendomme og 
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 øvrige:  
o Opsætning af julebelysning og -udsmykning 
o Fagallé og fejning i forbindelse med ambassadørmodtagelse på Fredens-

borg Slot 
o Ad hoc anlægsopgaver 

 
Aktiviteten dækker her bredt over de faglige opgaver, ydelser, og andre leverancer mv., 
som NSPV udfører. 

Varetagelsen af opgaverne kan variere imellem kommunerne på baggrund af de service-
beskrivelser, der udarbejdes i forbindelse med vedtagelse af budgettet. 

NSPV udarbejder sidst på året det kommende budget for NSPV’s samlede aktiviteter ud 
fra de modtagne budgetter fra de 2 kommuner. Budgettet for 2019 fra Fredensborg er 
først endelige blevet modtaget/aftalt den 7. august 2019. Hvilket har betydet enkelte æn-
dringer til NSPV’s foreløbige budget for 2019.  

I forhold til den løbende opfølgning, så er det driftschefen der laver månedlig budgetop-
følgning pr. afdeling og sagsbogføringsgruppe. 

Driftsenhedens medarbejdere tidsregistrerer, hvad de anvender deres arbejdstid på. 

I tidsregistreringssystemet for medarbejderkategori 60 (Specialarbejder), er der samlet i 
2018 leveret 165.511 mandetimer. Det svarer til ca. 97 årsværk med en effektiv årsnorm 
på 1702 (ex. ferie). Hvilket stemmer overens med den oplyste normering for drift på 96. 

Der holdes løbende møder med driftslederne for de 4 områder, hvor et af punkterne er 
personalenormeringen. På disse møder drøftes der personaleressourcer. Om sommeren 
er der behov for ekstra mandskab (benævnt ”sommerfugle”) i ca. 5-6 måneder til grønne 
områder strandrensning mv. Om vinteren når vinterruterne er planlagt laves der et esti-
mat for personalenormeringen i vinterperioderne.  

Konklusion  

Aktivitets- og ressourcestyring handler om at skabe en kobling mellem de aktiviteter, 
NSPV udfører, og de ressourcer NSPV anvender. Koblingen skal være med til at skabe 
gennemsigtighed, så NSPV kan vurdere, om de anvender ressourcerne mest effektivt.  

Da NSPV overordnede styringsgrundlag er de vedtagne budgetter fra de 2 kommuner, 
giver det udfordringer i styringen når budgettet for indeværende budgetår fra Fredens-
borg Kommune først modtages i august måned. Der tages således for årets start ud-
gangspunkt i NSPV’s erfaringer fra tidligere år og i forhold til det samlede forventede 
aktivitetsniveau. 

For at lave en konkret aktivitets- og opgavebaseret økonomistyring kræver det, at NSVP 
kender budgetterne for det kommende år og helst inden året starter. Ligeledes spiller 
vejret ind i forhold til bl.a. længden og hårdheden i vintersæsonen, mens også antallet af 
ad hoc-opgaver har en stor betydning for behovet for ressourcer i en kortere eller længere 
periode.   
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NSPV har ikke mulighed for at trække økonomirapporter som giver et sammenhængende 
overblik mellem budgetlægning, disponering på sager og de løbende registreringer af 
mand- og mandskabstimer.  

Baseret på de foretagne undersøgelser er det vores overordnede vurdering, at NSPV akti-
vitets- og ressourcestyring er på et tilfredsstillende niveau.  

 

København, den 6. januar 2020 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 
 
 
Jesper Randall Petersen   
statsautoriseret revisor       
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Punkt 5: Tegningsrettigheder

Tegningsrettigheder

Vedlagt er reviderede tegningsregler som følge af rokeringer i bestyrelse og NSPV
ledelse.

Det indstilles til bestyrelsen

• At tegningsregler godkendes og underskrives.

Beslutning for Punkt 5: Tegningsrettigheder

Tegningsreglerne godkendt.
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Side 2 

11. marts 2020 
           

  

Tegningsregler for Nordsjællands Park og Vej 

NSPV kan tegnes af følgende i forening: 

- Bestyrelsens formand og direktøren for NSPV 

- Bestyrelsens næstformand og direktøren for NSPV 

 

Ved forfald fra direktøren for NSPV indtræder Teknisk Chef Vibeke Vedel i dennes rolle. 

Leasingkontrakter gennem KommuneLeasing kan indgås af direktøren og NSPVs 
værkstedsleder Jens Godtfredsen i forening, hvis maskinerne er indeholdt i NSPVs 
investeringsbudget for året. 

Revideret på bestyrelsesmødet 11. marts 2020. 

 

_______________________________________________________________________ 

Flemming Rømer,  Christian Holm Donatzky Niels Christian Koefoed   

Bestyrelsesformand  Næstformand   Direktør for NSPV 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

________________________________________________________________________ 

Claus Christoffersen  Lars Egedal  Michael Mathiesen Ergin Øzer 

 

Fra NSPV 

 

_________________________________________________________________________ 

Jens Godtfredsen     Vibeke Vedel 
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Punkt 6: Hold Danmark Rent Helsingør

Hold Danmark Rent, Helsingør Kommune

Indledning

NSPV har modtaget årets rapport fra Hold Danmark Rent (HDR) vedr. kortlægning af
henkastet affald. HDRs rapport for Helsingør Kommune fremgår af bilag. Rapporten vil
blive gennemgået på mødet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Analysens grundlag
Der er samlet data fra 20 lokaliteter med i alt 80 målepunkter i kommunen, udarbejdet
borgeranalyse på baggrund af 125-150 interviews samt en teknisk analyse med affalds
optælling. Som noget nyt har HDR udviklet et målesystem, som kaldes et skodindeks.
Dette indeks bygger på en kvantitativ optælling af cigaretskod

Årets resultat
Samlet er kommunen i kategorien tilfredsstillende. Sammenlignet med de øvrige byer i
samme størrelse, ligger kommunen under gennemsnittet for gruppen.

Rapporten viser, at det især er udfordringer med skod i byrummet, på p-pladser og ved
busstationen, der skal tages fat på.

Af de fire fokusområder fra sidste år, er to af dem blevet forbedret, det er blevet bedre på
Busstationen og i Prøvestenscentret, hvorimod det ikke er bedre på Ny Kronborgvej og
Trækbanen.

HDR ’s anbefalinger
HDR peger på følgende 6 fokusområder, hvor særligt antallet af skod anbefales nedbragt
–Trækbanen, Ny Kronborgvej, Rønnebær Alle , Havnegade ved P-pladsen, Simon Spies
Plads og Prøvestenscentret.

NSPV ’s særlige indsats i Helsingør kommune i 2020
Trækbanen
Det er særligt fortovet langs p-pladsen, der er meget belastet med skod. Som
forsøgsordning opsættes særligt skod askebæger ved udkørslen fra Herluf Trolles vej til
p-pladsen. Ligeledes vil der i forsøgsperioden blive monteret en indkasts låge med
askebæger i den eksisterende big belly affaldskurv. I perioden som løber over 4 uger i
foråret, vil der dagligt blive talt skod på strækningen med henblik på at indsamle data til
at evaluere forsøget.

Simon Spies Plads
Som forsøgsordning opsættes et særligt skod askebæger. Ligeledes vil der i
forsøgsperioden blive monteret en indkasts låge med askebæger i den eksisterende big
belly affaldskurv. I perioden som løber over 4 uger i foråret, vil der dagligt blive talt skod
på strækningen med henblik på at indsamle data til at evaluere forsøget.

Ny Kronborgvej
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Hold Danmark Rent har fejlagtigt målt inde på Havnens og Styrelsen for Slotte og
Ejendommes areal. Dette vil blive rettet i næste års måling. NSPV samarbejder med
Havnen om opsætning og drift af affaldskurve.

Rønnebær alle
NSPV vil gennem øget tilsyn og en deraf tilpasset driftsindsats på strækningen ud for
skolerne forsøge at imødegå skod problematikken.

Havnegade ved p-pladsen
Som forsøgsordning opsættes to særlige skod askebægre. Ligeledes vil der i
forsøgsperioden blive monteret en indkasts låge med askebæger i den eksisterende big
belly affaldskurv. I perioden som løber over 4 uger i sommeren, vil der dagligt blive talt
skod på strækningen, med henblik på at indsamle data til at evaluere forsøget.

Prøvestenscentret
Selvom indsatsen er fordoblet fra 2018 til 2019, er der stadig et stort problem med skod.
Handelsstandsforeningen vil opsætte to særlige skod askebægre. Ligeledes fjernes som
forsøg ristene rundt om træerne, hvor der ophobes skod og andet affald, og i stedet
etableres en renholdelsesvenlig overflade. Dialogen med Handelsstanden fortsættes.

Busstationen
Selvom der er sket en fremgang i renholdelses niveauet på busholdepladsen, er det
stadig det sted i kommunen, hvor der er den største skod belastning. I 2019 blev der
etableret to nedfældede riste, som har fungeret efter planen og opsamlet en stor del af
skodderne. I 2020 vil der blive etableret yderligere to riste for at tilgodese rygernes
adfærd.

Økonomi/personaleforhold

De anbefalede indsatser holdes inden for den afsatte økonomi.

Kommunikation/høring

Rapporterne sendes efter bestyrelsens behandling til respektive kommuner.

Det indstilles til bestyrelsen:

At rapporten drøftes og orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 6: Hold Danmark Rent Helsingør

Sagen drøftet og orienteringen taget til efterretning.
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 Kortlægning af henkastet affald 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra dokumentet, eller brug denne plads til at 

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække dette tekstfelt til andre steder på siden.] 

Helsingør Kommune 

Konklusionsrapport  

2019 

Konklusionsrapport 2019  

 

Borgerudtalelser fra analysen: 

o Jeg kan ikke lide, at der er så mange skod.  

o Svanerne bygger rede i vandet, lavet af affald, det er sørgeligt.  

o Her er beskidt, men kommunen er til gengæld hurtig til at rydde op efter 

weekend.  
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Velkommen til Hold Danmark Rents (HDR) rapport om 

henkastet affald 2019 

Hermed har vi fornøjelsen af at præsentere årets analyser af henkastet affald i jeres kommune. 

Denne side er en læsevejledning der giver et hurtigt overblik over rapporten.  

Først møder I Konklusionsrapporten, der starter med en kort introduktion til, hvad en 

kortlægningsanalyse er, hvad målsætningen med analysen er, og hvordan analysestrukturen er 

opbygget.  

I Afsnit 1 kan I læse om kortlægningens omfang. 

I Afsnit 2 kan I læse om analysens hovedresultater. 

I Afsnit 3 kan I læse om analysens resultater på lokalitetsniveau, og i dette afsnit kan I også læse 

mere om spørgerammen for borgerinterview og om metoden for den tekniske bedømmelse, samt 

om vores nye skodindeks. 

I Afsnit 4 kan I læse om op til 2 udvalgte kritiske lokaliteter, hvor vi anbefaler en særlig indsats. Den 

ene lokalitet er udfordret på al henkastet affald. Den anden lokalitet er specifikt udfordret på skod. 

I afsnit 4 er der også indarbejdet en udvidet beskrivelse af borgertilfredsheden og en teknisk 

vurdering i Prøvestenscentret. Denne lokalitet har været et indsatsområde i Helsingør Kommune 

gennem flere år og har derfor en særlig interesse i kortlægningssammenhæng. 

Som et supplement til konklusionsrapporten er der også udarbejdet en Lokalitetsrapport. Denne 

rapport indeholder borgerbemærkninger og tekniske data fra hver lokalitet. Rapporten omhandler 

udelukkende de lokaliteter, hvor vi har foretaget interview. 

Bilag 1 indeholder samtlige borgerkommentarer fra interviewene fra vores analyser ude på gaden. 

Bemærk: Hvis kommunen har en særlig interesse i analysens forudsætninger eller i de digitale fotos, 

der er optaget under analysen, så kan dette materiale fremsendes som bilag. 

Når der i konklusionsrapporten tales om et ”kommuneresultat”, er det altid et udtryk for det 

samlede analyseresultat for de 20 udvalgte lokalitetstyper, der er blevet kortlagt. Tilsvarende er der 

altid tale om ”henkastet affald”, når der i rapporten tales om renholdelsesstandarden, 

renholdelsesniveauet eller affald generelt.   

 

I rapporten vil I flere gange støde på disse piktogrammer: 

Denne figur viser placeringen i vores nye skodindeks, hvor karakteren 1-9 viser graden 

af henkastede cigaretskod. 1 er det reneste. I kan læse mere om skodindekset på s. 29 

Denne figur viser %-delen af interviewede borgere, der er tilfredse med kommunens 

renholdelse. Det kan I læse mere om på s. 13-14 

Denne figur viser, med en farvesymbolik fra hvid over gul og grøn til rød og grå, 

bedømmelsen af den tekniske analyse. Læs mere om det på s. 26  

 

Al indrammet tekst med grå baggrund er kommentarer og resultater, der direkte vedrører jeres 

kommune. 

75% 
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Hvad er en kortlægningsanalyse? 

En international referencemodel 

Til den tekniske vurdering benytter vi en international referencemodel udarbejdet af Clean Europe 

Network (CEN). I henhold til modellens analyseramme, har HDR i år udbygget analyserne fra 16 

lokaliteter til 20 lokaliteter. Den tekniske del af modellen er som for tidligere år suppleret med en 

kvalitativ analyse af borgerinterviews gennemført på gaden. Som noget helt nyt har vi udviklet et 

målesystem, som vi kalder et skodindeks. Dette indeks bygger på en kvantitativ optælling af 

cigaretskod på i alt 80 målepunkter for de 20 lokaliteter som kommunen har udpeget til 

kortlægningen.  

Vi har i år gennemført analyser i 23 kommuner, der repræsenterer alle landsdele og geografiske 

områder. Disse kommuner er i rapporten inddelt i tre kommunegrupper (A, B og C) af hensyn til en 

mere homogen sammenligning af resultaterne.  

Det er de samme konsulenter fra HDR, der har gennemført alle delanalyser, hvilket sikrer en ensartet 

gennemførelse af analysen.     

Kortlægningen er et øjebliksbillede 

Kortlægningen er et øjebliksbillede over tre hele dage i forår/sommer perioden. 
 
HDRs medarbejdere besøger 20 forskellige typer af lokaliteter, 12 af bymæssig karakter og 8 indenfor 
boligområder og natur. Kortlægningen består af en borgeranalyse, en teknisk analyse og et 
skodindeks baseret på faktisk optalte mængder. 
 
Borgeranalysen omfatter kvalitative interview med minimum 125- 150 borgere om deres opfattelse 
af renholdelsen på den specifikke lokalitet, om de kender andre lokaliteter med udfordringer i 
forhold til henkastet affald og om deres tilfredshed med kommunens renholdelse som helhed. 
 
Den tekniske analyse består af en visuel vurdering af renholdelsesgraden på den enkelte lokalitet, og 
på en optælling af de affaldstyper, der findes på lokaliteten. Der undersøges 4 målepunkter på hver 
lokalitet, altså i alt 80 målepunkter i kommunen. 
 
 
I Afsnit 3 kommer vi nærmere ind på spørgerammen for de kvalitative interviews, samt metoden for 
både den kvalitative og kvantitative analyse. 
 

Kortlægningen er en tendensanalyse 

Kortlægningen af henkastet affald i kommunen viser tendenser i renholdelsesniveauet på de 

offentlige arealer. Resultatet er naturligvis påvirkeligt af årstiden (borgere smider ikke den samme 

mængde affald sommer og vinter), vejret (affaldet flytter sig i blæsevejr, og der er færre borgere og 

dermed mindre affald på gaderne i regnvejr), særlige arrangementer (lige op til eller efter større 

arrangementer i byrummet vil affaldsmængden være påvirket), rengøringstidspunktet (hvornår og 

hvor ofte kommunen rengør på det pågældende målepunkt) og endelig ville vi på en anden dag have 

interviewet 125-150 andre tilfældige borgere. Vi forsøger at tage højde for disse faktorer ved at 

lægge vores undersøgelser i den samme analyseperiode hvert år, og på hverdage mellem kl. 10 og 

17. Men de indbyggede usikkerheder bevirker, at det kun er tendenser vi kan vise, også hvad angår 

udviklingen i affaldsmængderne lokalt år for år. 
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 Målsætning med kortlægningsanalysen 

 
Vi har i år 4 fokusområder/mål med indsatsen i HDRs kortlægningsanalyse. 
 
For det første giver kortlægningsanalysen kommunen et overblik over, hvor der er udfordringer med 
henkastet affald. Den giver specifik viden om, hvor affaldet akkumuleres eller er til gene for 
borgerne, samt hvilke typer af affald, der er tale om. Således kan analysen understøtte kommunens 
bestræbelser på at forbedre renholdelsen på de enkelte lokaliteter. Fra år til år vil man desuden 
kunne følge udviklingen.  
Se hovedresultaterne i Afsnit 2. 
 
Et særligt nyt fokus i årets rapport er et skodindeks. Igennem de 4 år, hvor HDR har foretaget 
kortlægning og analyser rundt om i landet, har det vist sig, at skod er den største enkeltudfordring. 
Med det nye skodindeks kan kommunen se, hvordan de ligger i forhold til denne udfordring – jo 
lavere tal, jo renere er der.  
Læs mere om skodindekset i Afsnit 3. 
 
Da det er nødvendigt at arbejde med henkastet affald med specifik indsats på de enkelte lokaliteter, 
sætter vi i rapporten særligt fokus på 1-2 kritiske lokaliteter, én hvor der er kritisk niveau for al 
henkastet affald og én hvor der specifikt er kritisk niveau af skod, hvor kommunen med fordel særligt 
kan gøre en indsats de(t) næste år. 
Læs om de kritiske lokaliteter i Afsnit 4. 
 
For dels at understøtte kommunerne i deres bestræbelser på renholdelse, vel vidende at det kan 
være vanskeligt at komme ud i randområderne med gammelt affald, og dels for at bevidstgøre og 
engagere borgerne lokalt, har vi i 2018 opstartet et nyt koncept: Ren Natur. HDR koordinerer en 
indsats, hvor kommunerne udpeger ruter til indsamling af affald, frivillige lokale foreninger samler 
henkastet affald på ruterne, og nationale virksomheder sponsorerer foreningernes indsats. 
I kan læse mere om Ren Natur på dette link: https://rennatur.org/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Billederne er fra lok. nr. 2, Havnegade ud for P-plads  
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                                         Afsnit 1: 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyseomfang 

Billederne er fra forskellige 

lokaliteter i Helsingør Kommune 
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Analysestruktur  
 
Vi analyserer 20 lokalitetstyper (de konkrete adresser er udpeget af kommunen) i to kategorigrupper. 

Gruppe 1 består af lokaliteter med en høj intensitet af trafik og mennesker. Gruppen er inddelt i 3 

kategorityper: centrum, trafik og knudepunkter. Den anden kategorigruppe er lokaliteter placeret i 

natur eller hvor mennesker bor. Disse er indelt i grupperne bolig og natur.  

Kategori  
type 

Lokalitets-
nummer 

20 Lokalitetstyper 
(80 målepunkter) 

Kategorigrupper: 
 

Centrum 

1 Torve og pladser 

Kategorigruppe 1: 
 

Består af lokaliteter med en 
høj intensitet af trafik og 

mennesker 

 

2 Hovedgader og gågader 

3 Sidegader 

4 
Parker og rekreative 

områder  

Trafik 

5 
Busstationer, togstationer 

og havne 

6 
Parkeringspladser i 

byområder 

7 Hoved indfaldsvej 

8 Lokal indfaldsvej 

Knudepunkter 

9 
Turistattraktioner og 

kultursteder 

10 Skoler og gymnasier 

11 
Kontorhuse, sportsarenaer, 
hospitaler og universiteter  

12 
Indkøbscentre eller andre 

indkøbsområder 

Bolig 

13 
Tæt befolkede 

boligområder i indre by 

Kategorigruppe 2: 
 

Intensiteten af trafik og 
mennesker er lav på disse 

lokaliteter. 

14 Socialt boligbyggeri 

15 
Villa- og 

rækkehusbebyggelse 

16 
Lokalt mindre boligområde 

(ikke ved de større byer)   

Natur 

17 Naturområder og naturstier 

18 Søer, å-løb og kanaler 

19 Skove og rastepladser 

20 Strande og klitområder 
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Følgende kommuner er blevet kortlagt i 2019 

Med et samlet indbyggertal på godt 2,6 mio. i de 23 kommuner, hvor vi har gennemført 

kortlægningsanalysen af henkastet affald, dækker vi potentielt 46% af Danmarks befolkning. Vi har 

gennemført i alt 3.644 interview, hvilket er en stigning på 10 % i forhold til 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunenavn Antal indbyggere 
pr. kommune -  
2018- opgørelse 
(1000) 

Kommunen indgår i 
følgende kommunegruppe 

Ishøj 23 

Kommunegruppe A 
 

Indbyggerantal: 
Mindre end 55.000 

 

Tønder 38 

Fredensborg 41 

Vordingborg 46 

Ballerup 48 

Kalundborg 49 

Fredericia 51 

Haderslev 56 

Kommunegruppe B 
 

Indbyggerantal: 
Mellem 55- og 90.000  

 

Svendborg 59 

Frederikshavn 60 

Køge 60 

Helsingør 63 

Næstved 83 

Roskilde 87 

Herning 89 

Kolding 93 

Kommunegruppe C 
 

Indbyggerantal:  
Over 90.000  

 

Randers 98 

Frederiksberg 104 

Esbjerg 116 

Odense 202 

Aalborg 214 

Århus 340 

København 613 
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Hvor er analysen gennemført? 

D. 6. og 8. maj besøgte Hold Danmark Rents konsulenter 20 lokaliteter i Helsingør Kommune. 

Det nederste kort viser et udsnit over Helsingør by. På næste side ses adresserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingør Kommune 
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Adresser på de kortlagte lokaliteter 

Følgende 20 lokaliteter er kortlagt i 2019. Kommunen har, efter anmodning fra HDR, udvalgt 

lokalitetsadresserne og det primære målepunkt.   

NR: Lokalitetstype Adresse By 

1 Torve og pladser Simon Spies Plads Helsingør 

2 Hovedgader og gågader Havnegade, ved P-pladsen Helsingør 

3 Sidegader Brostræde Helsingør 

4 Parker og rekreative områder  Mørdrupskolen Espergærde 

5 
Busstationer, togstationer og 

havne 
Busstationen Helsingør 

6 
Parkeringspladser i 

byområder 
Søndre Strandvej Helsingør 

7 Hoved indfaldsvej Trækbanen Helsingør 

8 Lokal indfaldsvej Hovvej Espergærde 

9 
Turistattraktioner og 

kultursteder 
Ny Kronborgvej Helsingør 

10 Skoler og gymnasier Egevænget Helsingør 

11 
Kontorhuse, sportsarenaer, 
hospitaler og universiteter  

Idrætsvej Espergærde 

12 
Indkøbscentre eller 

indkøbsområder 
Prøvestenscentret Helsingør 

13 
Tæt befolkede boligområder i 

indre by 
Sct. Olai Gade Helsingør 

14 Socialt boligbyggeri Rønnebær Alle 14 Helsingør 

15 Villa- og rækkehusbebyggelse Bretagnevej Hornbæk 

16 
Lokalt mindre boligområde 

(uden for større byer)   
Halvdansvej Tikøb 

17 Naturområder og naturstier Engdalen Hornbæk 

18 Søer, å-løb og kanaler Kildekrog  Hornbæk 

19 Skove og rastepladser Esrumvej, Klostermosevej Helsingør 

20 Strande og klitområder Helsingør Gummistrand Helsingør 
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                                        Afsnit 2:                                 

 

        

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysens hovedresultater 

 

Billedet er fra lok. nr. 17, Engdalen, Hornbæk 
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Samlet konklusion af kortlægningsanalysen 
 
I skemaet herunder kan aflæses, at den generelle tilfredshed med kommunen, som er kommet til 
udtryk i interviewene, ligger på 82%. Dette er på samme niveau som for 2018. Det gennemsnitlige 
resultat af den tekniske analyse på de 20 lokaliteter er på et tilfredsstillende teknisk renholdelses 
niveau (farvekode grøn). Der er tale om en svag forbedring i renholdelsesniveauet i forhold til 2018. 
Den gennemsnitlige placering på skodindekset for de 20 lokaliteter ligger på 6 på en skala fra 1-9. 
Dette skodindeks er på et delvist  kritisk niveau. De 2 mest kritiske lokaliteter udvalgt på baggrund af 
kortlægningsresultaterne er Trækbanen og Busstationen. 
I de fleste kommuner er borgerne normalt mere tilfredse med renholdelsesniveauet end hvad de 
tekniske analyser viser. Dette er også tilfældet i Helsingør. Ser man på de tekniske resultater, er det 
skod, der er den mest problematiske affaldstype. Kommunen har som nævnt fået et skodindeks på 6, 
hvilket er blandt de mest kritiske resultatesultater indenfor kommunegruppe B. Se forklaringen på 
skodindeks-niveauet i skema 9 på side 29. 
 
Samlet set er renholdelsesniveauet i Helsingør Kommune tilfredsstillende. Det er imidlertid 
nødvendigt at arbejde videre med en nedbringelse af skodmængderne indenfor de mange kritiske 
målepunkter og lokaliteter i kommunen. Se afsnit 4 der behandler de kriske lokaliteter der bør sætte 
fokus på. 

 

Skema 1 

Analysens hovedresultater 
 

Seneste 2 analyseår 
 

Bemærkninger 

Borger 

Andel af de 
interviewede borgere 
der var tilfredse med 

kommunens 
renholdelsesstandard 

2019 2018 
Der er interviewet 227 
borgere i Helsingør 
Kommune i 2019 82% 85% 

Teknik 
 

Samlet 
renholdelsesniveau for 

de 20 lokaliteter 
 

 

 
Se karakterskalaen i 

skema 6 s.26 

Karakterniveau 2,7 3,0 

HDR`s bedømmelse af 
det samlede tekniske 

renholdelsesniveau for 
de 20 lokaliteter i 

Helsingør Kommune 

Tilfredsstillende 
teknisk 

renholdelses 
niveau 

Acceptabelt 
teknisk 

renholdelses 
niveau 

Analysen er baseret på 
80 målepunkter af 100 
m i længden og op til 6 

meter i bredden 

Skod 
Kommunens samlede 
skodindeks for alle 80 

målepunkter 
 

Et skodindeks på 6 betegnes af HDR som 
et delvist kritisk niveau  

Kritiske 
lokaliteter 

De 2 mest kritiske 
lokaliteter i analysen 

o Trækbanen 
o Busstationen 
 
(Se beskrivelsen i Afsnit 4 om kritiske lokaliteter) 
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Helsingør Kommunes samlede tekniske analyseresultat set i 
forhold til andre kommuner i kommunegruppe B 
 
Herunder ses kommunens indplacering i forhold til andre kommuner med nogenlunde samme 
indbyggertal. For kommunens indplacering i kommunegruppe se s. 7. Der vil altid være en vis 
usikkerhed i sammenligningsgrundlaget, da kommunerne selv vælger adresser inden for 
lokalitetstyperne. Resultatet i diagram 1 udtrykker således en tendens i renholdelsesniveau mellem 
de enkelte kommuner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
I ovenstående diagram kan vi se, at Helsingør Kommune ligger i den nedre halvdel i samlet karakter i 
forhold til hele gruppe B. Det generelle renholdelsesniveau i Helsingør Kommune er dog 
tilfredsstillende, men kommunen har særlige problemer med skod på en række lokaliteter. Læs 
omtalen af lokaliteternes skodindeks i skema 10. 

 
Følgende kommuner indgår i ovenstående diagram: Kommunerækkefølgen er ikke identisk med 
rækkefølgen i Diagram 1. (Kommuner med mellem 55- og 90.000 indbyggere)  

 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 

 

Haderslev 

Svendborg 

Frederikshavn 

Køge 

Helsingør 

Næstved 

Roskilde 

Herning 
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Hovedresultater for borgerinterview                                              

Vi har interviewet 227 borgere på 7 lokaliteter. I det følgende viser vi tre dimensioner af svarene, 

afspejlet i tre nøgletal. I Afsnit 3 kan I læse mere om spørgerammen for interviewene og se 

yderligere resultater. 

 

Spørgsmål 4: Hvad synes du generelt om kommunens renholdelsesstandard for 

henkastet affald?  

82% af de interviewede borgere er generelt tilfredse med renholdelsesniveauet i 

kommunen. %-tallet er udregnet ud fra det samlede antal borgere, der har set sig i 

stand til at svare på spørgsmålet. Fx har besøgende eller turister med begrænset 

kendskab til kommunen ikke altid kunnet svare. Enkelte andre borgere har ikke set sig 

i stand til at svare ja eller nej på spørgsmålet, men har fx svaret midt imellem, fifty-

fifty eller lignende.  

Herunder ses nogle af de supplerende kommentarer, som borgerne uhjulpet afgav. For en liste over 

alle borgernes udtalelser se Bilag 1. En parentes efter en borgerkommentar viser, hvor mange 

borgere der har sagt det samme. 

Om kommunens indsats, de tilfredse borgere: 

➢ Den er i orden, man lægger ikke for meget mærke til affald (2). 

➢ Den er rigtig fin, det er dejligt at de fejer hver morgen. 

➢ Der hvor jeg kommer, er der rent og pænt.      

➢ Der er sket store forbedringer med bekæmpelse af affald i kommunen. Bl.a. ved Gefion 

centret og i midtbyen.  

Om kommunens indsats, de utilfredse borgere: 

➢ Kommunen skal være mere synlig i gadebilledet. 

➢ De kan godt komme bedre ud i yderområderne, det er som om centrum kommer først.  

➢ Der skal gøres mere, også i samarbejde med borgerne. 

➢ Det kan gøres bedre, også med hensyn til vedligeholdelse.  

Om skraldespande og andet teknisk udstyr: 

➢ Jeg er meget tilfreds - specielt fordi de sætter mange skraldespande op.  

➢ Der mangler skraldespande, men folk er ikke gode til at bruge de skraldespande, som er til 

rådighed.  

➢ Skraldespandene rundt om i byen står ikke de rigtige steder, og der skal være flere ved f.eks. 

madsteder og i det hele taget steder, hvor folk samles.  

Om borgernes adfærd: 

➢ Rygere har en særlig holdning til, hvordan man ter sig.  

➢ Der er taget initiativ til affaldsdage, hvor frivillige mødes og hjælpes med at samle affald op.  

➢ Folk kunne godt være bedre til at samle op efter sig. 

➢ Folk har selv et ansvar for at holde det pænt. 

 

82% 
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Spørgsmål 2: Er du tilfreds med, hvor rent der er, her hvor vi står?  

Hvor vi netop har set de interviewede borgeres tilfredshed med kommunens generelle indsats, ser vi 

i det følgende borgernes tilfredshed med renholdelsen på de specifikke lokaliteter, hvor de er blevet 

interviewet. Man kan således godt være generelt tilfreds med kommunens indsats og samtidig ikke 

være tilfreds med, hvor rent der er på specifikke lokaliteter. Det kan fx være, at man mener 

kommunen gør hvad den kan, men at det er et spørgsmål om borgernes adfærd. 

 

72% af de interviewede borgere er tilfredse med, hvor rent der er på den specifikke 

lokalitet, hvor de er blevet spurgt. Dette %-tal er et vægtet tal, hvor der er taget 

hensyn til antallet af adspurgte på den enkelte lokalitet. Lokaliteter med under 10 

adspurgte er ikke medtaget i vægtningsberegningen.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Spørgsmål 3: Er der særlige steder i kommunen, hvor der er problemer med 

henkastet affald?  

  
 

33% af de interviewede borgere svarer nej på spørgsmålet, om der er specifikke 

lokaliteter i kommunen, hvor der er problemer med henkastet affald. Disse borgere 

kunne altså glædeligvis ikke komme i tanke om steder i kommuner, hvor der lå 

henkastet affald.  I Afsnit 3 kommer vi ind på, hvilke problematiske lokaliteter de 

resterende interviewede kunne nævne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultater fra borgeranalysen på lokalitetsniveau kan I læse om i Afsnit 3 

33% 

72% 

Borgertilfredshed på Busstationen 

Brostræde 

 

Borgertilfredshed i Prøvestenscentret 

 

73% 

50% 
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Hovedresultat for teknisk bedømmelse af 
renholdelsesniveauet 

 

Hvilken kategoritype og gruppe har de største problemer med henkastet 
affald? 
 

I skema 2 herunder kan gennemsnitskarakteren for hver af de 2 kategorigrupper og de 5 
kategorityper aflæses. Bemærk at skalaen går fra 1-6, hvor karakteren 1 gives til en ren lokalitet. Vi 
kan således se, at gennemsnittet for kategorigruppe 1 er 3,1 (farvekode gul = acceptabelt niveau). 
Går vi et lag dybere og ser på kategorityperne, så fremgår det, at kategoritype Centrum med 
karakteren 2,8 akkurat holder sig indenfor det tilfredsstillende niveau, hvor kategorierne Trafik og 
Knudepunkter er mere belastede af affald. Kategorigruppe 2 får karakteren 2,0 (farvekode grøn = 
tilfredsstillende niveau).  Denne karakter dækker over kategoritypen Natur, som er meget 
tilfredsstillende og kategoritypen Bolig, som også holder sig inden for det grønne, tilfredsstillende 
niveau. For en nærmere forklaring af farvekoder og karakterer se skema 6 s. 26. Af skema 2 fremgår 
det desuden, at både gruppe 1 og 2 har fået en bedre renholdelsesbedømmelse i forhold til 2018. 

 
 

Skema 2 
 

Kategori 
type 

 

Gennemsnits 
karakter for 

hver 
kategoritype 

Teknisk karakter pr. 
kategorigruppe 

2018 

Centrum 2,8  Gruppe 1: 
Centrum 

Trafik 
Knudepunkter              

  

Trafik 3,4 

Knudepunkter 3,0 3,1 3,8 

Bolig 2,6 
  Gruppe 2: 

Bolig 
Natur            

  

Natur 1,5 2,0 2,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billedet er fra lok.nr. 14 Rønnebær Alle 
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 Tendensudviklingen vedr. henkastet affald i Helsingør Kommune 
 
Tendensudviklingen fastlægges gennem en samlet teknisk vurdering af renholdelsesniveauet på de 
lokalitetstyper der er blevet analyseret de senest 3 år. HDR vurdere ikke affaldsudviklingen for de 
lokaliteter der både i 2017 og 2019 har fået en hvid eller grøn tilfredsstillende karakter. Dette 
skyldes, at affaldsmængderne på lokaliteter med en tilfredsstillende karakter er så små, at forskellen 
i affaldsmængderne ikke bør indgå i en tendensvurdering.  
Ud fra ovenstående forudsætning, er det kun 4 ud af de 20 lokaliteter i 2019 der kan vurderes i 
forhold til udviklingstendensen i renhold på lokalitetsniveau. De øvrige 16 lokaliteter i 2019 analysen 
har enten haft et tilfredsstillende renholdelsesniveau i både 2017 og 2019 eller har kun været 
kortlagt i et eller to år.  
 
Konklusion vedr. tendensudviklingen i renhold i Helsingør Kommune 
I 2019 analysen har 12 ud af de 20 analyserede lokaliteter fået en tilfredsstillende karakter i 
bedømmelsen af renholdelsesniveauet. Af de resterende 8 lokaliteter er der som nævnt kun 4 
lokaliteter der kan vurderes i forhold til 2017 niveauet. 
 
Da renholdelsesniveauet generelt er tilfredsstillende både i 2017 og 2019, koncentrere HDR sig alene 
om affaldsudviklingen for de 4 lokaliteter der er vist i skema 2A.  Af skemaet fremgår det, at lokalitet 
nr. 5 og 12 har fået en bedre karakter i renhold i 2019 set i forhold til 2017. De 2 øvrige lokaliteter 
har fået en dårligere karakter i renhold i 2019. HDR anbefaler at sætte fokus på affaldsudviklingen for 
alle 4 lokaliteter nævnt i skema 2A. 
 
HDR udskifter hvert år en række lokaliteter for at sikre, at det ikke er de samme 80 målepunkter man 
analysere år efter år. Hver lokalitet kortlægges på de samme 4 målepunkter hvert år. 
  
Siden HDR startede på kortlægningsanalyserne i Helsingør Kommune, er der blevet kortlagt 31 
forskellige lokaliteter/ adresser svarende til 124 målepunkter rundt om i kommunen. Selvom HDR 
således har udskiftet mange adresser/ lokaliteter rundt om i kommunen så er det samlede 
øjebliksbillede af renholdelsen i kommunen fortsat tilfredsstillende. 
 

 
 

*Renholdelsen vurderes til at være på samme niveau, når der er tale om en karakterforskel mellem  
  2019 og 2017 på plus/ minus 0,5 karakterpoint. 
**Renholdelsesniveauet er enten bedre eller dårligere mellem årene når karakterforskellen er på   
    mere end 0,5 karakterpoint. 

 

Skema 
2A 

 

Nr. 

Adresse på de enkelte 
lokaliteter som er 

analyseret gennem 3 år 

Teknisk 
karaktergennemsnit for 

de enkelte år 

Forskel i renholdelses niveau 
mellem 2017 og 2019 

2019 2017 
Samme 
niveau* 

Mere 
rent** 

Mindre 
rent** 

5 Busstationen 3,8 4,7  ✓   

7 Trækbanen 4,3 3,5   ✓  

9 Ny Kronborgvej 3,5 2,5   ✓  

12 Prøvestenscentret 4,0 4,7  ✓   
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Helsingør Kommunes samlede tekniske analyseresultat for 
kategorigruppe 1, set i forhold til andre kommuner i 
kommunegruppe B 
 
Kommunens tekniske gennemsnit for kategoritype 1: Centrum, Trafik og Knudepunkter, som vist på 
foregående side, er herunder i diagram 2 vist i forhold til de andre kommuner i samme 
kommunegruppe. Vi viser ikke et tilsvarende sammenlignende diagram for kategoritype 2: Bolig og 
Natur, da vi har erfaring for, at der for disse kategorier ikke er den store forskel fra kommune til 
kommune.  
Kommunen sammenlignes med andre kommuner med nogenlunde samme indbyggertal. For 
kommunens indplacering i kommunegruppe se s. 7. Der vil dog altid være en vis usikkerhed i 
sammenligningsgrundlaget, da kommunerne selv vælger adressen inden for hver lokalitetstype. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ovenstående diagram 2 ses det, at Helsingør Kommune ligger lidt under gennemsnittet i 
renholdelseskvalitet set i forhold til de andre kommuner i kategoritype 1 (centrum, trafik og 
knudepunkter). Kommunen har et acceptabelt renholdelsesniveau for kategorigruppe 1 set i forhold 
til det gennemsnitlige renholdelsesniveau for alle 8 kommuner i gruppen. Kommunens tekniske 
niveau er gult som for 2 andre kommuner, men ikke i nærheden af et kritisk niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 Billederne er fra lok.nr. 3, Brostræde 
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Hovedresultat for kommunens indekstal for skod 
 
Skodindekset er et målstyringsværktøj inddelt i 9 indekstal og 5 indeksgrupper, der får farvekoder fra 
hvid (tilfredsstillende niveau) over gul og orange til brun (meget kritisk niveau). Dette indeks gør det 
muligt hurtigt at få et overblik over skodproblemernes omfang generelt for hele analysen 
(kommunen), eller på den enkelte lokalitet, sammenlignet med andre kommuner og i udvikling over 
tid. For nærmere beskrivelse af skodindekset se s. 29-32 
 

Helsingør Kommunes skodindeks set i forhold til andre kommuner i 
kommunegruppe B 
Helsingør Kommune har fået et samlet skodindekstal på 6 for alle 80 målepunkter på de 20 
lokaliteter. Dette indekstal svarer til at der i gennemsnit er optalt 80 skod på hvert målepunkt. 
Et målepunkt er på 100 meter i længden og op til 6 meter i bredden. 
Som det fremgår af nedenstående diagram 3, så har Helsingør Kommunen det højeste indekstal og 
dermed det største antal skod pr. målepunkt i gennemsnit indenfor kommunegruppe B. Et indekstal 
på 6 er udtryk for, at kommunen ligger på et delvist kritisk niveau i gennemsnit for alle 80 
målepunkter. 
Skod er den affaldstype der er størst problemer med i Helsingør Kommune. Kommunen bør derfor 
generelt arbejde med at nedbringe skodmængderne. De mange skod medvirker til at borgerne også 
smider andet affald i by og i natur. Et indekstal på 4 som gennemsnit for kommunen vil være et godt 
mål at sætte for de kommende år. Dette tal svarer til et delvist acceptabelt niveau i renholdelses-
kvalitet for skod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Indekstal 

                                  

     Delvist kritisk niveau i mængden af skod i Helsingør Kommune 
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Hvilken kategoritype og gruppe har de største problemer med skod i Helsingør 
Kommune?  
 

I skema 3 herunder kan indekstallet for hver af de 2 kategorigrupper og de 5 kategorityper aflæses. 
Indeksskalaen går fra 1-9, hvor indeks 1 gives til en ren lokalitet.  Af skemaet fremgår det at 
kategorigruppe 1 har fået et indekstal på 7 (Kritisk niveau). Går vi et lag dybere og ser på 
kategorityperne, ser vi, at det er Trafik og Knudepunkter, der trækker niveauet op i den høje ende, 
men et indekstal 6 (Delvist kritisk niveau) for kategoritype Centrum er også for højt. Kategorigruppe 2 
får indekstallet 4 (Delvist acceptabelt niveau). Dette indekstal dækker over kategoritypen Natur, hvor 
vi er på indekstal 2 (Tilfredsstillende niveau), men et indekstal 5 (Gråzone = ikke acceptabelt, men 
dog ikke kritisk niveau) for Bolig. For en nærmere forklaring af indekstallene for skod se skema 9 s.29  

 
 

Skema 3 

Kategori 
Type 

 
 

Gennemsnitlig 
antal skod 

pr. målepunkt 
pr. kategoritype 

Antal skod i gennemsnit pr. 
kategorigruppe pr. målepunkt 

skod Indeks 

Centrum 92 
 

 Gruppe 1: 
Centrum 

Trafik 
Knudepunkter              

 
112 

skod* 
Trafik 139 

 

Knudepunkter 106 
 

Bolig 59 
 Gruppe 2: 

Bolig 
Natur 

 
33 skod Natur 6 

 
*svarer til ca. et skod pr. løbende meter i gennemsnit 
 

Antallet af skod på de enkelte lokaliteter fremgår af Afsnit 3 
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                                           Afsnit 3: 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyseresultater på 

lokalitetsniveau 

Billederne er fra lokalitet nr. 10, 

      Egevænget, Helsingør 
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Borgeranalyse 2019 

Der er i år blevet gennemført interview med 3.644 borgere fordelt på 23 kommuner over hele landet.  

I Helsingør Kommune er der gennemført 227 interview. 

Interviewene er lavet på 7 af de 20 lokaliteter, der er blevet kortlagt. Lokaliteterne med interview er 

dem med det største flow af borgere. Alle tilfældigt forbipasserende borgere på en tidsramme på 

max 1 time hvert sted er inviteret til at deltage. Vi har tilstræbt at få et repræsentativt demografisk 

udsnit af kommunens borgere. Et interview varer typisk 3-5 minutter og perioden, hvor der 

interviewes, ligger typisk mellem kl. 10 og 17.  

Spørgeskemaet indeholder følgende 4 spørgsmål: 

Spørgsmål 1: Er du bosat i denne kommune?   

Her er der mulighed for at svare om man er bosat, på besøg fra en anden kommune eller udenlandsk 

turist. Vores hovedfokus er på besvarelser fra borgere bosat i kommunen.      

Spørgsmål 2: Er du tilfreds med, hvor rent der er, her hvor vi står? 

Vi beder borgeren se sig omkring på den lokalitet, hvor vi står og interviewer, og vurdere om de er 

tilfredse med renholdelsen.  

Spørgsmål 3: Er der særlige steder i kommunen, hvor der er problemer med henkastet 

affald?  

Her beder vi borgeren nævne lokaliteter i by eller natur i kommunen, hvor de har oplevet henkastet 

affald. 

Spørgsmål 4: Hvad synes du generelt om kommunens renholdelsesstandard for henkastet 

affald?  

Her spørger vi til borgerens tilfredshed med kommunens indsats generelt. Dette spørgsmål er 

allerede behandlet i hovedkonklusionen for borgerinterview på s. 13 

 

Svarene på spørgsmålene fremgår af de følgende sider. Vi har valgt at fremhæve de svar og temaer, 

som har været dominerende i borgernes besvarelser af de enkelte spørgsmål. 

For samtlige svar henvises til Bilag 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billederne er fra lok. nr. 8 Hovvej i Espergærde 

Pederstrupstien 
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 Spørgsmål 1: Er du bosat i denne kommune?        

 

Skema 4 viser fordelingen mellem de interviewede personer fordelt på bosat i kommunen, 

besøgende fra anden kommune eller udenlandsk turist. 

 

Skema 4 Enhed 
Er bosat i 

kommunen 

På besøg fra 
en anden 
kommune 

Er 
udenlandsk 

turist 

Samlet antal 
interviewede 

borgere 

2019 

Stk. 156 50 21 

227 
%* 69% 22% 9% 

     * evt. unøjagtigheder i % sammenlægningerne skyldes oprundinger til hele tal. 

Når vi ser på besvarelser over tilfredshed med renholdelsen på den enkelte lokalitet, er der en 

tendens til at turister lidt oftere svarer positivt end de, der er bosat i kommunen. Dette hænger 

sikkert sammen med den generelle positive og afslappede feriestemning turisterne befinder sig i, og 

at en del turister kommer fra lande, hvor henkastet affald er en større udfordring end i Danmark. Vi 

har dog valgt ikke at udregne disse tal, da de adspurgte turister udgør en forholdsvis lille del af de 

samlede besvarelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billederne er fra lokalitet nr. 16: 

Halvdansvej i Tikøb 
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Spørgsmål 2: Er du tilfreds med, hvor rent der er, her hvor vi står?  

 
Herunder ses, hvor mange borgere, der har været tilfredse med renholdelsen på de enkelte 

lokaliteter. For liste over lokalitetsadresser se Afsnit 1: Analyseomfang s. 9 i denne rapport. 

 
* evt. unøjagtigheder i % sammenlægningerne skyldes oprundinger til hele tal. 

 

Borgerne udviser lav tilfredshed med renholdelsen på Trækbanen (lokalitet 7) og Prøvestenscenteret 
(lokalitet 12). De tekniske analyser understøtter oplevelsen af meget affald og mange skod på disse 
lokaliteter. Borgerne er mest tilfredse med renholdelsen i Brostræde (lokalitet 3) og Ny Kronborgvej 
(lokalitet 9). Den tekniske analyse viser ikke så fine resultater for Ny Kronborgvej, som borgernes 
oplevelse indikerer. For de tekniske analyser og skodanalyser se skema 7 og skema 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skema 5 Borgerbesvarelse om renholdelseskvaliteten på den enkelte lokalitet 

Lokalitet 
Nr. 

Antal 
borger 

interview 

Andel af de interviewede 
borgere der var tilfredse 

med 
renholdelseskvaliteten på 

lokaliteten (%) 

Lokalitetens andel af alle 
borgerbesvarelser (%) 

Samlet opgørelse 
over den 

borgerandel, der 
er tilfredse med 
renholdelsen (%) 

1 26 77 % 11 % 8 procentpoint 

3 21 95 % 9 % 9 procentpoint 

5 45 73 % 20 % 15 procentpoint 

7 12 50 % 5 % 3 procentpoint 

9 21 95 % 9 % 9 procentpoint 

12 66 52 % 29 % 15 procentpoint 

13 36 86 % 16 % 14 procentpoint 

I alt: 227  100%* 72 %* 

Billederne er fra lok. nr. 12, Prøvestenscentret 

Pederstrupstien 
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Spørgsmål 3: Er der særlige steder i kommunen, hvor der er problemer med 

henkastet affald?  

  
 

Her giver vi borgerne mulighed for at pege på steder i deres kommune, hvor de har oplevet 

henkastet affald. 33% af de adspurgte borgere kunne ikke pege på steder, hvor der er udfordringer 

med henkastet affald. Derudover var der nogle der ikke følte sig i stand til at svare, da de var 

besøgende eller turister uden særligt kendskab til kommunen. 

Herunder nævnes de steder, som har fået flest henvisninger, suppleret med borgernes uddybende 

kommentarer. For hele listen over borgernes henvisninger se Bilag 1.  

En evt. parentes efter en borgerkommentar viser, hvor mange borgere der har sagt det samme. 

➢ Prøvestenscenteret (15) Ved busstoppene er der ikke skraldespande. Der skal flere 

skraldespande op ude i siderne, i stedet for kun den ene i midten. Der kan være mange 

dåser, tror de ofte sidder og drikker der. Der er meget i hjørnerne, og langs cykelstativerne. 

Det kan altså udnyttes meget bedre, og det skal vedligeholdes meget bedre. Der skal fjernes 

alt det skidt og møg, og alt ukrudtet. Kvaliteten kan svinge meget. Der skal fjernes graffiti og 

ordnes fliser. Der er generelt mange skod, dåser og glas.  Der skal flere skraldespande op. Der 

kunne godt bruges noget mere liv og gøgl, måske noget levende musik. De skulle lave noget 

socialt engang imellem, såsom centerfest eller aftenåbent. Der er meget slidt, og fliserne er 

skæve. Ikke særligt nemt at gå rundt, hvis man går dårligt. Der skal flere bænke op, så man 

nemmere kan tage et hvil. Overfyldte skraldespande- pant der ikke kan refunderes, 

efterlader de eller sparker til. Er under al kritik, og dårligt vedligeholdt. 

 

➢ Bycentrum (12) Om sommeren, men så er der også mange mennesker. Måske nogle gange i 

weekenderne, men så er der jo også mange mennesker. Der flyder med papkrus, plastik, og 

glas. Men der er jo mange mennesker, så det er jo meget normalt. Om aftenen, men der er 

også mange mennesker. Der er tit efterladt storskrald på gaden, som ikke bliver fjernet i lang 

tid. Jeg ser tit opslag på Facebook, hvor folk lægger billeder op af ting til storskrald, som 

interesserede kan komme og hente - problemet er, at hvis ingen vil have tingene, står de der 

rigtig længe. Det er mest i weekenderne, men de er hurtige til at fjerne det. 
➢ Sidegaderne i centrum (3) Der er meget affald, især efter weekenderne. I alle sidegaderne er 

der glasskår, der mangler også skraldespande. Er meget forsømte i byen, kun bymidten bliver 

prioriteret. 

 

➢ Langs vejene (7) Folk smider ud fra bilerne, slikpapir, dåser og madpapir. Der er generelt 

meget affald. Der er meget affald som bare samler sig. Ligger skrald i grøfterne, som folk 

smider ud fra bilvinduet. Der er mange forskellige ting. Der er altid meget plastik. Langs 

vejene og stierne er der et generelt problem. 

Af enkeltlokaliteter er det særligt Prøvestenscenteret borgerne nævner, som udfordret af affald. 
Udover de 15 borgere der har nævnt Prøvestenscenteret, er 66 borgere interviewet på lokaliteten. 
Resultatet kan læses i afsnit 4, der bl.a. omhandler Prøvestenscenteret. Selvom Prøvestenscenteret 
fortsat er udfordret, er både de tekniske analyser og borgernes tilfredshed blevet meget bedre end 
sidste år.  Mange borgere nævner også byens centrum og sidegader som udfordret af affald, især i 
weekenden, men borgerne anerkender også, at der er mange mennesker. En del borgere nævner, at 
der er udfordringer med affald langs vejene. Nogle af de borgernævnte lokaliteter herover kunne 
være kommende målepunkter for HDR. 
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Samlet bedømmelse af borgerbesvarelserne i Helsingør Kommune 
 
Den vægtede andel af borgere, der er tilfredse med renholdelsen på de enkelte lokaliteter er 72 %. 

Det dækker dog over at Trækbanen og Prøvestenscenteret scorer lavt. Til gengæld scorer Brostræde 

og Ny Kronborgvej højt mht borgernes tilfredshed. 

Når der spørges til den generelle tilfredshed med kommunens renholdelse, er 82 % af de, der har set 

sig i stand til at svare, tilfredse. Flere mener renholdelsen er blevet bedre, men flere mener også det 

kan gøres endnu bedre, også med hensyn til vedligeholdelse. Mange nævner, at det er borgernes 

adfærd og ikke kommunens renholdelsesindsats, der skal sættes ind overfor. Især de mange skod 

generer mange borgere. Nogle mener kommunen skal være mere synlig i gadebilledet, og at de kan 

komme bedre ud i yderområderne. Nogle mener, der skal gøres mere, også i samarbejde med 

borgerne. 

Når vi spørger til steder med problemer med henkastet affald, svarer 33 % at de ikke kender nogle 

steder, og det er jo glædeligt. De, der nævner steder med problemer med affald, har mange 

forskellige enkeltstående bud, som alle kan ses i Bilag 1. Men mange nævner Prøvestenscenteret 

som udfordret af affald. Både borgernes tilfredshed og tallene fra de tekniske analyser, viser dog at 

det står meget bedre til end sidste år, selvom der stadig er udfordringer. Det kan I læse mere om i 

afsnit 4. 

Mange borgere nævner også byens centrum og sidegader som steder med henkastet affald, især i 

weekenden, men borgerne anerkender også, at kommunen er udfordret af, at der er mange 

mennesker.  

En del borgere nævner, at der er udfordringer med affald langs vejene. Her vurderes det særligt at 

være bilister, der smider affald ud fra bilen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Billedet er fra lokalitet nr. 19, Rasteplads ved Esrumvej 
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Teknisk bedømmelse af renholdelsesniveauet 
 

HDR’s` kortlægningsmodel er blevet designet under hensyn til førnævnte analysekrav og indbyggede 

usikkerheder, hvilket har resulteret i, at alle konklusioner i rapporten generelt er løftet op på et 

resultat niveau, hvor der udelukkende arbejdes med tendenser. Idet resultaterne i kortlægningen 

altid skal ses som tendenser, har HDR valgt at benytte en farvekode, (se nedenstående Skema 6) som 

udtrykker de 20 lokalitetstypers tekniske renholdelsesstandard. Farverne benyttes både ved 

bedømmelsen af en kommune eller en kategori, men mest af alt ved bedømmelsen af den enkelte 

lokalitetstype.  

Grænsefladen mellem de enkelte farver, er fastlagt af HDR under hensyn til de mængder af 

henkastet affald, som skønnes rimelige i antal inden for hver af de 5 farveniveauer.   

Alle HDR`s tekniske analyser gennemføres på 4 målepunkter for hver enkelt lokalitetstype. Hvert 

målepunkt bedømmes efter en skala fra 1-6, hvor 1 er rent og 6 er meget beskidt. Det samlede 

karaktergennemsnit for de 4 målepunkter udtrykker renholdelsesniveauet for lokalitetstypen. Dette 

gennemsnit omsættes som nævnt til en ’farvekarakter’.  

Som eksempel vil karaktergennemsnittet mellem >1,8 og 2,8 resultere i en grøn farve for lokaliteten. 

HDR`s bedømmelse af en lokalitets renholdelsesniveau, der har fået en grøn farve i karakter, 

beskriver et ’tilfredsstillende niveau’. 

I skema 17 i lokalitetsrapporten er der vist hvor mange stykker affald der maksimalt må blive 

registreret på et målepunkt pr. karakter. Skemaet viser affaldsmængderne for hvert karakterniveau 

indenfor henholdsvis stort og småt affald og skod. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er den oprindelige CEN-model, som HDR har videreudviklet på. Som supplement til denne 
traditionelle tekniske analyse, har vi i år udviklet et skodindeks, da skod har vist sig at være det 
største enkeltstående affaldsproblem. Læs mere om skodindekset s. 29 
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Bedømmelse af det tekniske renholdelsesniveau for kategorigruppe 1 

Herunder kan resultaterne for de enkelte lokaliteter aflæses i kategorityperne Centrum, Trafik og 
Knudepunkter. De lokaliteter der måtte få farvekode rød = Kritisk niveau eller farvekode grå = Meget 
kritisk niveau overføres til uddybende behandling i Skema 13 s. 33 

 

Ingen lokaliteter under kategoritypen Centrum i Helsingør Kommune har et kritisk eller meget kritisk 
niveau i teknisk renholdelse. Dette er glædeligt, men vi henviser dog til afsnittet om skodindeks, hvor 
visse lokaliteter i Helsingør Kommune har problemer med for mange skod på målepunkterne.  
Ovennævnte tekniske analyse er baseret på en visuel vurdering af de enkelte målepunkter og altså 
ikke på basis af faktisk optalte affaldsmængder.  
Når den visuelle analyse er gennemført ude på en lokalitet, så tæller HDR konsulenten efterfølgende 
hvor mange skod, der rent faktisk ligger på alle 4 målepunkter. Gennemsnittet i skodmængder for 
lokalitetens 4 målepunkter danner grundlag for en fastlæggelse af lokalitetens skodindekstal.  Læs 
om skodindeks fra s. 29. For visse lokaliteter kan der være en mindre forskel mellem karakteren for 
den visuelle bedømmelse af målepunkterne og skodoptællingen på de samme målepunkter. Derfor 
kan lokaliteten fx være bedømt lidt mere kritisk i skodanalysen end i den generelle tekniske 
vurdering af samme målepunkter.  

 
 

Skema 7 

Bedømmelse af renholdelsesniveauet for både stort og småt affald samt skod. 
Gennemsnit for de 4 målepunkter på hver lokalitet 

Kategorityper Nr. 
Adresse på de 

enkelte lokaliteter 

Meget 
tilfreds- 
stillende 
niveau 

Tilfreds- 
stillende 
niveau 

Acceptabelt 
niveau 

Kritisk 
niveau 

Meget 
kritisk 
niveau 

Centrum 

1 Simon Spies Plads   
 

  

2 
Havnegade, ved P-

pladsen 
  

 
  

3 Brostræde  
 

   

4 Mørdrupskolen 
 

    

Trafik 

5 Busstationen   
 

  

6 Søndre Strandvej  
 

   

7 Trækbanen    
 

 

8 Hovvej   
 

  

Knudepunkter 

9 Ny Kronborgvej   
 

  

10 Egevænget  
 

   

11 Idrætsvej 
 

    

12 Prøvestenscentret    
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Bedømmelse af det tekniske renholdelsesniveau for kategorigruppe 2 
 
Herunder kan det tekniske renholdelsesniveau for lokaliteter med lav intensitet af trafik og 
mennesker, dvs. kategorityperne Bolig og Natur, aflæses.  

 

Helsingør Kommune har ingen kritiske eller meget kritiske lokaliteter under kategorierne Bolig og 
Natur. Vær dog opmærksom på Rønnebær Alle 14, som ligger meget højt på skod, som det fremgår 
af de faktisk optalte skodmængder i skema 10 og 12. 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skema 8 

Bedømmelse af renholdelsesniveauet for både stort og småt affald samt skod. 
Gennemsnit for de 4 målepunkter på hver lokalitet 

Kategorityper Nr. 
Adresse på de enkelte 

lokaliteter 

Meget 
tilfreds- 
stillende 
niveau 

Tilfreds- 
stillende 
niveau 

Acceptabelt 
niveau 

Kritisk 
niveau 

Meget 
kritisk 
niveau 

Bolig 
 

13 Sct. Olai Gade  
 

   

14 Rønnebær Alle 14   
 

  

15 Bretagnevej 
 

    

16 Halvdansvej  
 

   

Natur 
 

17 Engdalen 
 

    

18 Kildekrog  
 

    

19 Esrumvej, Klostermosevej  
 

   

20 Helsingør Gummistrand 
 

    

Billederne er fra lok. nr.5, Busstationen 
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Etablering af et skodindeks i Danmark 
 
Da Hold Danmark Rent gennem de sidste 4 års kortlægninger af henkastet affald, har kunnet 
konstatere, at mængden af henkastede skod i det offentlige rum er et massivt og stigende problem, 
har vi i år, som noget helt nyt, udviklet et skodindeks. Udover at skod ikke pynter i by og natur, har 
de en lang nedbrydningstid, og kan være farlige for børn, planter og dyr. Desuden kan mange skod på 
en lokalitet have den såkalde ’brokenwindows’- effekt, hvor én type affald signalerer sjusk og 
akkumulerer folks ligegyldighed med lokaliteten, så det tiltrækker andet affald.  
Skodindekset er et målstyringsværktøj inddelt i 9 indekstal og 5 indeksgrupper, der får farvekoder fra 
hvid (tilfredsstillende niveau) over gul og orange til brun (meget kritisk niveau). Dette indeks gør det 
muligt hurtigt at få et overblik over problemets omfang generelt, på den enkelte lokalitet, og også i 
forbindelse med en sammenligning med andre kommuner og i udvikling over tid. 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indekstallene for hver lokalitet i Helsingør Kommune 
På næste side vises indekstallene for skod baseret på optælling af skod på alle 80 målepunkter. 
Indekstallet pr. lokalitet er fastlagt på basis af gennemsnittet i antal optalte skod for de 4 
målepunkter for hver lokalitet. Bemærk det meget kritiske niveau for to lokaliteter under Trafik og de 
høje indekstal for to lokaliteter under kategoritypen Bolig.  

Skema 9 

Indekstal 
for skod: 

Antal skod 
pr. 

indekstal 

HDR`s bedømmelse af 
renholdelsesniveauet 
for skod pr. indekstal: 

Indeks-
gruppering 

1 0-5 
Meget tilfredsstillende 

niveau Tilfredsstillende 
niveau 

2 6-15 Tilfredsstillende niveau 

3 16-30 Acceptabelt niveau 
Acceptabelt 

niveau 

4 31-45 Delvist acceptabelt niveau 

5 46-65 
Ikke acceptabelt niveau, 

men dog ikke kritisk 
”GRÅZONE” 

niveau 

6 66-99 Delvist kritisk niveau 

Kritisk niveau 

7 100-300 Kritisk niveau 

8 301-500 Meget kritisk niveau 
Meget kritisk 

niveau 
9 >500 

Helt uacceptabelt kritisk 
niveau 
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Skema 10                         Bedømmelse af renholdelsesniveauet for skod 
    Gennemsnit for de 4 målepunkter på hver lokalitet = Indekstal 

Kategorityper Nr. 
Adresse på de enkelte 

lokaliteter 

Tilfreds- 
stillende 
niveau 

Acceptabelt 
niveau 

”GRÅZONE” 
niveau 

Kritisk 
niveau 

Meget 
kritisk 
niveau 

Centrum 

1 Simon Spies Plads    
 

 

2 
Havnegade, ved P-

pladsen 
   

 
 

3 Brostræde    
 

 

4 Mørdrupskolen  
 

   

Trafik 

5 Busstationen     
 

6 Søndre Strandvej  
 

   

7 Trækbanen    
 

 

8 Hovvej  
 

   

Knudepunkter 

9 Ny Kronborgvej    
 

 

10 Egevænget   
 

  

11 Idrætsvej 
 

    

12 Prøvestenscentret    
 

 

Bolig 

13 Sct. Olai Gade    
 

 

14 Rønnebær Alle 14    
 

 

15 Bretagnevej 
 

    

16 Halvdansvej 
 

    

Natur 

17 Engdalen 
 

    

18 Kildekrog  
 

    

19 
Esrumvej, 

Klostermosevej 
 

 
   

20 Helsingør Gummistrand 
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Samlet oversigt over skodfordelingen i forhold til de 20 lokaliteter 
 

Når HDR beregner gennemsnittet af antal skod pr. målepunkt, lokalitet, kategorigruppe eller for hele 
kommunen, så medregnes ikke de målepunkter der har fået skodindeks 9. Disse målepunkter er så 
kritiske at de umiddelbart bør optimeres i renhold. Hvis denne optimering ikke er påbegyndt i forhold 
til HDRs næste kortlægning af kommunen, så bliver skodmængderne indregnet i gennemsnitstallet 
for de 80 målepunkter. Helsingør kommune har et målepunkt på Trækbanen, der har indekstal 9. 
Bemærkninger til skema 11: 
- 88% af de optalte skod er registreret på 9 ud af de 20 analyserede lokaliteter. 
- 9 ud af 20 lokaliteter har et acceptabelt eller tilfredsstillende niveau i skodbelastning.  
- kun på 3% af målepunkterne blev der ikke observeret nogle skod. 
- 78% af de optalte skod er registreret på 7 kritiske lokaliteter 
- Hvis de 7 mest kritiske lokaliteter blev forbedret i skodbelastning til fx et indeksniveau 4 - delvist 
acceptabelt niveau, så vil indekstallet for hele kommunens analyse være på 4, altså tæt på et 
acceptabelt niveau. HDR anbefaler derfor at kommunen i særlig grad sætter fokus på de kritiske 
lokaliteter nævnt i skema 11. Læs om forslag til optimeringsmuligheder i Afsnit 4. 

* evt. unøjagtigheder i % sammenlægningerne skyldes oprundinger til hele tal. 
**overføres til skema 12 

På næste side vises samtlige skodoptællinger på de 80 målepunkter 

Skema 11 

 
Indekstal 

Bedømmelses 
niveau 

Antal 
lokaliteter 

Samlet 
optalte 

skodmængder 
for hvert 

indeksniveau 

Andel af de 
samlede 
optalte 

skodmængder 
i ananlysen 

Gennemsnitlig 
antal skod pr. 
målepunkt* 

8 
Meget kritisk 

niveau 
1 1.324 21% 319 

7 Kritisk niveau 6 3.588 57% 156 

6 
Delvist kritisk 

niveau 
2 644 10% 81 

5 

Ikke acceptabelt 
niveau, men dog 

ikke kritisk 
1 188 3% 47 

4 

Delvist 
acceptabelt 

niveau 
1 140 2% 35 

3 
Acceptabelt 

niveau 
3 272 4% 23 

2 
Tilfredsstillende 

niveau 
3 132 2% 11 

1 

Meget 
tilfredsstillende 

niveau 
3 24 1% 2 

I alt 20 6.312 100%* 80** 
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Nedenstående skema 12 viser de optalte skodmængder på samtlige 80 
målepunkter i analysen. 

*Skodmængden på 725 skod indgår ikke i gennemsnitsberegningen for 2019, da målepunktet har indekstal 9. 
**Tallet er overført fra skema 11 

 
Bemærkninger til skema 12: Den brune og gule farve indikerer et kritisk niveau på målepunktet, med 
risiko for at fremme henkastning af andet affald på lokaliteten. *De 4 målepunkter på en lokalitet 
består af et primært målepunkt(P) og 3 sekundære målepunkter(S). Det er kommunen der vælger 
hvor det primære målepunkt er placeret på hver lokalitet. Hvis kommunen ønsker yderligere 
oplysninger om enkelte kritiske målepunkter, kan man rette henvendelse til HDR.  

Skema 
12 

 Målepunkter* Antal skod i 
gennemsnit 

Nr. Lokalitetsadresser: P S-1 S-2 S-3 

5 Busstationen 478 91 385 370 331 

9 Ny Kronborgvej 240 32 460 34 192 

12 Prøvestenscentret 106 114 141 340 175 

7 Trækbanen 246 725* 175 83 168 

14 Rønnebær Alle 14 183 140 240 30 148 

2 Havnegade, ved P-pladsen 242 83 39 210 144 

1 Simon Spies Plads 104 88 77 178 112 

3 Brostræde 32 38 14 296 95 

13 Sct. Olai Gade 139 7 82 34 66 

10 Egevænget 38 16 127 6 47 

6 Søndre Strandvej 95 14 19 13 35 

8 Hovvej 12 23 55 24 29 

19 Esrumvej, Klostermosevej 62 14 2 1 20 

4 Mørdrupskolen 3 26 27 21 19 

16 Halvdansvej 7 12 17 24 15 

11 Idrætsvej 25 5 4 3 9 

15 Bretagnevej 18 3 10 5 9 

20 Helsingør Gummistrand 4 0 6 4 4 

17 Engdalen 2 1 1 1 1 

18 Kildekrog  1 1 0 1 1 

Gennemsnitlig antal skod pr. målepunkt for samtlige 80 målepunkter. 
 

80** 
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Samlet oversigt over de lokaliteter, der primært bør forbedres i forhold til 
problemer med henkastet affald 

 
I nedenstående skema 13 er der indsat de lokaliteter, som er blevet bedømt som kritiske i renhold 
enten ud fra den samlede tekniske bedømmelse af alle typer henkastet affald på lokaliteten eller ud 
fra den udvidede bedømmelse af optalte skod på de enkelte lokaliteter (skodindeks). 
På basis af dette skema udvælges de lokaliteter, som omtales nærmere i afsnit 4 vedr. en optimering 
af renholdelsesniveauet på lokaliteterne. 
De samlede analyseresultater for de lokaliteter, hvor der er gennemført borgerinterview, fremgår af 
lokalitetsrapporten. 
På den næste side har HDR udarbejdet en samlet bedømmelse af det tekniske renholdelsesniveau i 
Helsingør Kommune for alle de analyserede lokaliteter. Husk også at se bedømmelsen af borger- 
besvarelserne til renholdelsesniveauet i Helsingør Kommune på side 25.  
 

 
*Stort affald er større end længden/bredden på et betalingskort/ kreditkort. 
**71% af de samlede skodmængder er optalt på ovennævnte 6 udvalgte lokaliteter. 
Bemærk: Parentesen efter hver adresse henviser til lokalitetsnummeret i analysen. 

Skema 13 

Udvælgelse af de kritiske lokaliteter i analysen set i forhold til de tekniske resultater og 
indeksniveauet for de optalte skodmængder 

Teknisk bedømmelse: 
Samlet bedømmelse af 

renholdelsesniveauet for alle typer 
affald på målepunktet 

 

Kritiske 
lokaliteter i analysen 

 
Nedenstående lokaliteter har 
fået en kritisk bedømmelse i 

renholdelsesniveau.** 
 

 

Skod optælling 
Lokaliteternes 
renholdelses 

bedømmelse set i forhold 
til de faktisk optalte 

skodmængder pr. 
målepunkt 

Se den tekniske 
karakter-

bedømmelse i 
skema 7 og 8 

Hvilke 
affaldstyper er i 

særlig grad årsag 
til den kritiske 
bedømmelse? 

Stort* Småt Skod 
Se bedømmelsen i HDRs 
skodindeks i skema 10 

Acceptabelt/ 
kritisk 

x  x Busstationen (5) Meget kritisk 

Kritisk x x x Trækbanen (7) kritisk 

Kritisk  x x Prøvestenscentret (12) Kritisk 

Acceptabelt x  x Ny Kronborgvej (9) Kritisk 

Acceptabelt/ 
kritisk 

  x Rønnebær Alle 14 (14) Kritisk 

Acceptabelt/ 
kritisk 

x x x Havnegade, ved P-pladsen (2) Kritisk 
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Hvorfor er der forskel på det tekniske analyseresultat og skodanalysen på den samme lokalitet? 

Som tidligere nævnt så bliver hvert målepunkt først bedømt visuelt af HDRs konsulent, uden at 
affaldsmængderne fysisk tælles. Konsulenten gennemgår de 4 målepunkter på hver 100 meter og 
giver hvert målepunkt en karakter for alt henkastet affald. Et gennemsnit af karakteren for de fire 
målepunkter giver lokalitet sin samlede karakter. Se den tekniske karakterskala i skema 6 på s. 26 og i 
skema 17 i Lokalitetsrapporten. Efterfølgende bliver der optalt præcist hvor mange skod, der ligger 
på de samme 4 målepunkter. Ud fra gennemsnittet i skodantal for de 4 målepunkter, tildeles 
lokaliteten et indekstal i renholdelsesniveau for skod. Tælleopgørelsen viser næsten altid, at der var 
lidt mere affald på målepunkterne end konsulenten kunne se ved den visuelle gennemgang. Derfor 
kan der være en mindre forskel i bedømmelsen af lokaliteten mellem den tekniske analyse og 
skodindekset.  
 

HDRs bemærkninger til det samlede tekniske renholdelsesniveau i Helsingør 
Kommune  
Borgerne er som tidligere omtalt tilfredse med kommunens indsats for at holde by og natur rent for 
affald. I Helsingør Kommune er borgertilfredsheden på 82%. 
 
Den tekniske bedømmelse af de 80 målepunkter er generelt tilfredsstillende dog har flere lokaliteter 
fået en kritisk teknisk karakter eller er tæt på det kritiske niveau. Når man går i dybden med 
mængderne af skod på de enkelte målepunkter, så er der en del lokaliteter der har skodmængder 
der bedømmes som kritiske i henhold til skodindekset. 
 
Kommunen bør arbejde med de generelle problemer med skod på de kritiske lokaliteter, så det 
gennemsnitlige indekstal for skod kan forbedres. Der henvises til HDRs model for en nedbringelse af 
skodmængderne idet HDR også kan henvise til andre kommuner der har arbejdet med 
skodproblemer på lokalitetsniveau. Trækbanen har et målepunkt der har et akut behov for at blive 
forbedret i skodindeks. Læs omtalen af dette målepunkt under indsatsområder. 
 
Problemerne med skod i Helsingør Kommune er på et kritisk niveau set i forhold til andre kommuner 
i gruppe B. Kommunen har dog oparbejdet en del erfaring med skodproblemer i forbindelse med 
udviklingsaktiviteterne på busstationen. Det anbefales derfor at fortsætte dette arbejde i 2020. 
 
Helsingør Kommune har fået et skodindekstal på 6 og en teknisk karakter på 2,7. Det anbefales 
derfor i første omgang at arbejde videre med en vedligeholdelse af det tilfredsstillende 
renholdelsesniveau generelt i kommunen samtidig med at der udarbejdes en procesplan for en 
yderligere nedbringelse af skodmængderne på de lokaliteter hvor der er blevet optalt kritiske 
mængder af skod.  
 
En af løsningerne på skodproblemerne er et målrettet arbejde med at styrke bevidstgørelsen blandt 
rygere og borgere generelt omkring skodproblemerne. Her anbefales det både at arbejde ude på de 
enkelte kritiske lokaliteter, men også gøre brug af andre lokale kommunikationsindsatser rettet mod 
borgerne, erhvervslivet og de frivillige organisationer mm. 
Helsingør Kommune anbefales i den forbindelse at fortsætte det tætte samarbejdet med frivillige 
ildsjæle og lokale foreninger der yder en stor indsats med indsamling af henkastet affald på udvalgte 
områder i kommunen.  
 
HDR har som målsætning i 2020, at etablere et tæt samarbejde med producenter og udbydere af 
tobaksprodukter, med henblik på udvikling af et tværkommunalt samarbejde omkring en 
nedbringelse af skodmængderne i Danmark. Denne indsats vil altid have fokus på de lokale 
problemer med skod og behovet for lokale kommunikations aktiviteter mm. 
 
En målstyring der sigter mod et samlet skod-indekstal på 4 for kommunen, anbefales. 
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                                        Afsnit 4: 
                                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Optimering af                    

kritiske lokaliteter  

Billederne er fra forskellige 

lokaliteter i analysen 
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Brug af forskellige metoder og værktøjer i forhold til en 

forbedring af renholdelsesniveauet på lokaliteterne 
I Afsnit 3 skema 13 er nævnt de lokaliteter, som har fået en kritisk bedømmelse i 

kortlægningsanalysen. I nærværende afsnit har vi udvalgt en af disse kritiske lokaliteter som omtales 

senere i forhold til en forbedring af renholdelsesstandarden. 

Valg af metoder og værktøjer ved en sådan forbedringsproces er mangeartede og HDR har derfor 

udarbejdet en ’værktøjskasse’, som kan benyttes i forhold til det forbedringsbehov, man står over 

for.  

Først vises en særlig model med fokus på nedbringelse af skodmængderne i det offentlige rum. 

Modellen er udarbejdet af HDR og indeholder 4 fokusområder, hvor 2 områder er målrettet 

kommunernes arbejde med en optimering af de enkelte lokaliteter. 

Dernæst vises en generel ”værktøjskasse” i skema 14. Dette skema er inddelt i 5 grupper, der 

omtaler forskellige metoder som kan benyttes, når man har fokus på en nedbringelse af henkastet 

affald i det offentlige rum. 

I forlængelse af denne rapport forudsættes det, at kommunens driftsafdeling og kommunikations- 

medarbejdere sætter sig sammen for at drøfte følgende: 

• Hvilke kritiske lokaliteter skal først optimeres? 

• Hvilke optimeringsværktøjer kan man gøre brug af?  

Værktøj der kan medvirke til en begrænsning i antallet af skod i Danmark 

HDR har gennem flere år arbejdet med nedenstående optimeringsmodel i forhold til en begrænsning 

af skodmængderne i det offentlige rum. Modellen har primært været brugt internt i HDR, men vi har 

nu valgt at lade den indgå som et generelt styringsværktøj i forhold til valg af indsatsområder, når 

bl.a. kommunerne skal prioritere, hvor og hvordan de skal løse det ofte store lokale skodproblem. 

Modellen består af 4 hovedindsatsområder, som på forskellig vis kan benyttes af alle de aktører, der 

er påvirket af det store samfundsproblem, som skod er. Det skal bemærkes, at modellens 

fokusområde 1 og 2 i særlig grad er rettet mod den enkelte kommunes arbejde ude på lokaliteterne.  

Optimeringsmodel til nedbringelse af skodmængderne i Danmark 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Særlige fokusområder for kommunen 

kommunerne 

Punkt 6, Bilag 1: Helsingør Konklusionsrapport  2019.pdf



37 
 

Bemærkninger til de 4 fokusområder:  

I det følgende er der kort nævnt nogle af de forhold der bør vurderes, når man ønsker at arbejde 

med en nedbringelse af skodmængderne i kommunen. Det grønne felt efter overskriften på hvert 

fokusområde beskriver hvilke interessenter der i særlig grad skal arbejde med fokusområdet. 

Fokusområde 1: Kortlægning og viden: HDR og kommunen    

• Kortlægning af trafik og adfærdsmønstre på lokaliteterne  

• Er der særlige trafikveje, hvor man kan fange rygernes opmærksomhed? 

• Hvor står folk og ryger? 

• Hvilke lokaliteter i kommunen er kritiske i forhold til en nedbringelse af skodmængderne? 

• Status omkring skod på alle kritiske lokaliteter og forbedring i indekstallene i kommunen 

• Information/ oplysning om problemerne med skod både lokalt og nationalt 

Fokusområde 2: Kritiske lokaliteter: Kommunen 

• Frekvensen i skodrengøring på kritiske lokaliteter bør vurderes  

• Gør rent i dagtimerne på de kritiske lokaliteter 

• Opsæt vertikale askebægre på kritiske lokaliteter, når rygeren er i bevægelse 

• Eventuelt brug af rygeriste, når rygerne står stille/venter 

• Montering af askebægre på siden af affaldsspanden, hvis der smides mange skod ved siden 

af affaldsspanden. Mange rygere tror de ikke må smide skod i affaldsspanden 

• Brug nudging, når der opsættes askebægre på kritiske lokaliteter 

• Benyt en synlig gul farve på alle askebægre og affaldsspande 

• ’Fortæl’ via nudging/skilte, hvor lang afstanden er til et askebæger  

• Dialog med ejere/udlejere, når rygere står uden for matriklen og ryger – uden askebægre 

Fokusområde 3: Styrke bevidstgørelsen hos rygerne: Producenter og udbydere 

• Mere end 90% af al rygning sker i dag uden for i det fri.  

• Ingen negativ kommunikation i forhold til skodproblemerne  

• Som kommune - medvirke i Ren Natur konceptet, som har til formål at styrke bevidstheden 

blandt borgerne lokalt. 

• Når man først har prøvet at samle skod op – så bliver man opmærk på skodproblemerne i 

by og natur. Fokus på det frivillige lokale samarbejde 

• Fortæl gode lokale historier om rygere, der er blevet mere bevidste om problemerne med 

skod i det offentlige rum 

• Videns udbredelse om skoddets vandring fra hånden til? 

• Kampagner der fortæller om skod og de miljømæssige problemer. Her kan lokale ansigter 

støtte op omkring en videns udbredelse om skoddets vandring fra hånden til …? 

Fokusområde 4: Udbrede kendskabet til lommeaskebægre: Alle  

• Når der ikke er et askebæger, så findes der et lommeaskebæger! 

• Udlevering af lommeaskebægre på kritiske lokaliteter 

• Køb lommeaskebægre med eget logo eller navn 

• Oplysning om distributionskanaler 

• Etablering af egne kanaler 

Skod er det stykke henkastet affald som generer borgerne mest i det offentlige rum, men ofte er det 

også affald fra to-go markedet borgerne nævner som et stort problem. På næste side vises en 

generel værktøjskasse til brug i forbindelse med en nedbringelse af henkastet affald. 
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”Værktøjskasse” for henkastet affald generelt 

Som nævnt er skod det affald, som er det største problem i alle kommuner. En målrettet indsats på 

dette område vil derfor have en stort positiv effekt for både borgerne lokalt, men også for det 

helhedsindtryk kommunen generelt viser i forhold til ønsket om en ren by og natur. Ofte er der dog 

også behov for at arbejde med en nedbringelse af mængderne af stort og småt affald. Dette kan ske 

ved hjælp af nedenstående forslag til forbedringsmetoder. 

Skema 14 

 

De 5 primære 
værktøjsgrupper 

Brug af en eller flere 
af nedenstående 

metoder til 
forbedring af 

renholdelsen på 
lokaliteten 

Bemærkninger til den enkelte metode 

’Affaldsfremmere’ 
 
 

Rengøring 
Før man starter på en given indsats, er det 
vigtigt at vurdere, om området er passet 
hvad angår oprydning, fjernelse af ukrudt, 
vedligeholdelse af belægninger mm. Dårlig 
vedligeholdelse og ’rod’ fremmer mængden 
af henkastet affald. Ovennævnte forhold 
skal altid bringes i orden, før man starter på 
en optimering af en kritisk lokalitet. 

Ukrudt 

Rod og 
vedligeholdelse 

Græs 

Bør ikke benyttes ved lokalitetsområder med 
stor trafik af gående. Der må ikke være 
græsrabatter på de sidste 50-100 meter før 
et vejkryds på de primære indfaldsveje. 

Riste omkring træer 
Bør kun benyttes i begrænset omfang. 
Ristene holder på affaldet. 

Skjulesteder 

Vi smider mere affald i det offentlige rum, 
hvis vi fornemmer, at vi ikke bliver set. 
Derfor kan det godt betale sig at have særlig 
opmærksomhed på de steder i kommunen, 
hvor der er større mulighed for at ’gemme 
sig’ bag en hæk eller under et halvtag mm.   

 
 
 
 
 
 

Dialog og 
synlighed 

 
 
 
 
 

Grænseflader 

Her tænkes på kommunale samtaler eller 
frivillige aftaler med en tredjepart, f.eks. en 
handelsstandsforening. Dialog omkring 
grænseflader vil typisk være gældende, når 
der er tale om forbedringsbehov på 
’offentlige arealer’, hvor kommunen ikke 
alene har renholdelsesforpligtelsen. 

Facadeforpligtelse 
Kender man som borger til 
facadeforpligtelsen? Håndhævelse? 

Kommunal synlighed 

Synlighed er vigtig, når kommunens 
medarbejdere i Vej & Park arbejder med 
renhold ude på gaderne og i naturen. 
Synlighed giver tryghed og en følelse af 
orden for borgerne. Synlighed medvirker 
også til en større kontakt med borgerne, når 
renholdelsen sker på de tidspunkter, hvor 
borgerne er ude i det offentlige rum. 
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På de næste sider omtales forslag til forbedringer på udvalgte kritiske lokaliteter. 

Den første kritiske lokalitet er udvalgt på baggrund af de tekniske analyseresultater for både stort og 

småt affald samt skod. Den anden kritiske lokalitet har kun problemer med skod og vil få en 

væsentlig bedre teknisk karakter, hvis skodmængderne på lokaliteten blev nedbragt. 

 
 
 Samarbejde med 

frivillige 

Samarbejde med frivillige har meget stor 
betydning i forhold til borgernes 
bevidstgørelse omkring problemerne med 
henkastet affald. Konceptet Ren Natur er 
bl.a. udviklet for at styrke borgernes 
bevidsthed og opmærksomhed omkring 
problemerne med henkastet affald. 

’Mini’ kortlægning 
Bevægelsesmønstre 
og adfærd 

Før man gennemfører en indsats, f.eks. som 
en kampagne eller en teknisk tilpasning, skal 
der altid gennemføres en lille for analyse af 
’her og nu’ situationen på lokaliteten. Fx 
kortlægning af affaldstyper, brugsmønstre 
og registrering af den gående trafik til og fra 
lokaliteten. 
Husk at være opmærksom på kikkeretningen 
og adfærd i øvrigt, når rygerne venter på fx 
en bus. Rygerne bevæger sig dagligt ind i 
områder hvor det er forbudt at ryge. 
Askebægre skal her placeres under hensyn 
til denne overgang fra rygeområde til ikke 
rygeområde i det offentlige rum. 

Tekniske løsninger 
(Affaldsspande) 

Synlighed 

Det er vigtigt, at alle skraldespande og 
askebægre, er synlige i det offentlige rum. 
Ofte skjules de bag reklamer eller er malet 
grå/grønne, og er dermed svære at se. 

Antal opsætninger 
Bør vurderes under hensyn til behovet på 
stedet herunder hundeluftere og 
borgeradfærd i øvrigt. 

Placering 

Affaldsspandene bør sættes så tæt som 
muligt på borgernes trafikvej gennem 
lokaliteten. Husk at borde-bænkesæt er 
affaldsfremmere. Derfor bør man tilstræbe 
kun at opsætte bænke, så snart det ikke er 
nødvendigt at opsætte borde. 

Type 

Affaldsspande med sideindkast anbefales for 
det meste. 
Askebægre på alle kritiske lokaliteter er en 
nødvendighed. 

Kommunikation 

Nudging 
Adfærdsregulerende kommunikation på de 
enkelte lokaliteter er ofte nødvendigt og 
værdifuldt. Husk en lille for analyse. 

Skilte 
Krav om skiltning på kritiske lokaliteter når 
der er tale en ændring i brug af udstyr eller 
placering.   

Information  
Nye aktiviteter og ny viden skal altid 
kommunikeres lokalt både via medier og 
www. 
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Kritisk lokalitet: Havnegade ud for P-pladsen 

Lokalitetstype nr. 2: Hovedgader 

 
Hvad er problemet på lokaliteten?  

 
Som det fremgår af ovenstående piktogrammer, så er den tekniske karakter gul, men befinder sig i 
grænseområdet til en rød kritisk farve. Skodindekset er på 7. 
 
Beplantningen ind mod P-pladsen er meget belastet med henkastet affald. Alene for stort affald blev 
der optalt 38 store stykker affald på det primære målepunkt. På samme målepunkt blev der også 
optalt 242 skod.  
Det er sikkert beplantningen ud mod Havnegade der stopper meget af det store affald, når det 
blæser, men ved bænkene på Havnegade var der også masser af affald. Det er ikke nemt at holde 
denne lokalitet fri for henkastet affald da trafikintensiteten er høj. Imidlertid burde P-pladsen være 
mere ren jf. nedenstående billeder. 
Det anbefales at vurdere om P-pladsen kan indrettes med en skiltning om ”Sammen holder vi byen 
REN” ved udgange og ved P-automaten. Måske suppleret med askebægre og/eller affaldsspande. En 
vurdering af renholdelsesfrekvensen alene på det primære målepunkt bør også ske. 
 
Det bør nævnes at målepunkterne op mod Sct. Olai Gade var tilfredsstillende i renhold. 
 
HDR anbefaler at vurdere nogle af de metoder der er beskrevet i ”værktøjskassen” og i modellen for 
nedbringelse af skod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starten på det primære målepunkt 
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Kritisk målepunkt: Trækbanen 

Lokalitetstype nr. 7: Hoved indfaldsvej 

Hvad er problemet på lokaliteten?  

 
Kun 50% af de interviewede borgere var tilfredse med renholdelseskvaliteten på Trækbanen og 
HDR har bedømt det tekniske renholdelsesniveau til, kritisk. Skodindekset er på 7, idet målepunktet 
S-1 ikke er indregnet i indekstallet. Det skyldes, at dette målepunkt har fået indeks 9 og tæller derfor 
ikke med i gennemsnitsberegningen. Til gengæld forudsættes det, at S-1 målepunktet bliver 
væsentligt forbedret i renhold i fremtiden. Se placeringen af målepunktet i nedenstående foto. 
 
Trækbanen er en hovedindfaldsvej og må derfor ikke forventes at have samme renholdelsesniveau 
som for mange af de andre lokaliteter. En gul teknisk gennemsnitskarakter må nok betragtes som det 
bedst opnåelige. Men! En skodmængde på 725 skod på 2x50 meter er for meget. Lokaliteten bør 
derfor vurderes nærmere i forhold til rengøringsfrekvensen, men også i forhold til en vurdering af 
hvor alle disse skod kommer fra.  
 
S-1 må bl.a. være en transitvej for de borgere der har parkeret på P-pladsen, så en 
kommunikationsindsats på P-pladsen var nok en god løsningsmodel. Askebægre (synlige) ved ind-
/udgangen fra P-pladsen bør overvejes, da mange bilister ikke ryger i deres biler og derfor skodder 
cigaretterne før de skal køre.  
 
 

Foto fra trækbanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trækbanen målepunkter S-1 på begge sider af gaden, 50 m i længden 

725 skod 

50% 
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Udvidet analyse i Prøvestenscenteret i 2019 

HDR vælger hvert år en til to indsatsområder, som kommunen bliver anbefalet at arbejde med i den 

kommende periode. Aktiviteterne har til formål at begrænse mængden af henkastet affald på de 

udvalgte lokaliteter.  

I både 2017 og 2018 er Prøvestenscenteret udpeget som indsatsområde, da såvel de tekniske 

analyser, som borgertilfredsheden var meget kritisk. Det var i særdeleshed skod, som voldte de helt 

store udfordringer i og omkring centeret, men der var også problemer med stort og småt affald. 

Anbefalingen blev taget til efterretning og en indsats blev igangsat via en dialog med de lokale 

interessenter, herunder kommunen. Dialogen blev starten i foråret 2018 og i 2019 er der blevet holdt 

flere supplerende møder omkring Prøvestenscentrets renholdelseskvalitet. 

HDR har på baggrund af omtalte drøftelser omkring renhold, i år udvidet antallet af interview i 

Prøvestenscentret, da HDR besøgte centret i kortlægningssammenhæng. Resultatet af disse 

interview indgår i nærværende statusrapport vedr. borgernes syn på renhold i centret suppleret med 

en beskrivelse af udviklingen i den tekniske renholdelsesstandard de seneste 3 år. 

   

Borgerinterview og besvarelser 

Borgerinterviewene gennemføres ude på den enkelte lokalitet, i dette tilfælde i området foran 

Prøvestenscenteret. Alle tilfældigt forbipasserende borgere inviteres til at deltage, og i den 

udstrækning det er muligt, tilstræbes det at få alle borgergrupper repræsenteret, unge såvel som 

ældre. Et interview varer typisk fra 3-5 minutter, og perioden hvor der interviewes ligger mellem 

kl.10 og 19. 

Først spørges om borgeren er bosat i kommunen, uden for kommunen eller er udenlandsk turist. I 

2019 fordelte svarene sig således ved interviewene på Prøvestenscenteret: 

 

 

 

 

 

 

 

 
År 

Enhed Er bosat i 
kommunen 

Er bosat 
 uden for 

kommunen 

Er udenlandsk 
turist 

Samlet antal  
Interviewede 

borgere 

2019 
Stk. 54 12 0  

66 

% 82 18 0  
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Dernæst bliver borgerne spurgt om, hvorvidt de er tilfredse med, hvor rent der er lige her hvor vi står 

nu. De bliver bedt om at se sig omkring og give deres umiddelbare mening – ja eller nej. For nogle er 

det svært at sige enten eller, og så bliver der mulighed for at give sine forbehold eller begrundelser 

tilkende.  

 

 

 

I 2019 er der 15 borgere interviewet på andre lokaliteter end Prøvestenscenteret, der peger på 

Prøvestenscenteret, som et område i Helsingør med særlige udfordringer i forhold til affald. 

Borgerkommentarer  

På spørgsmålet om, hvorvidt borgerne er tilfredse med, hvor rent der er ved Prøvestenscenteret, 

kommer borgerne med nedenstående kommentarer. Antal er angivet i parentes, hvis flere er 

fremkommet med det samme udsagn.  

Positive eller neutrale tilkendegivelser 

➢ Det svinger lidt, men det kunne være meget værre (2) 

➢ Det har jeg ikke tænkt over (2) 

➢ Her ser fornuftigt ud 

➢ Sådan okay, der er lidt skrald ude i siderne 

➢ Ja, men nu ser jeg ikke ud i hjørnerne 

➢ Her ser sådan okay ud 

➢ Her er da okay (4) 

➢ Der har aldrig været så rent som i dag  

 

Renholdelsen generelt 

➢ Her er smidt for meget 

➢ Her er rædselsfuldt, det er for dårligt (2)  

➢ Nej, her ligger meget skidt, og der ser sjusket ud (2) 

➢ Her ser meget slidt og skævt ud 

➢ Det ser gammelt og slidt ud 

➢ Der er trist 

➢ Her ligger affald 

➢ Her virker indelukket 

➢ Der er affald alle steder 

➢ Her ligger cigaretskod, slikpapir, ukrudt, madpapir, glasskår og tyggegummi.  

➢ Ingen vil feje, ingen vil noget som helst 

➢ Der kan være mange dåser, tror de ofte sidder og drikker der 

➢ Der er meget i hjørnerne, og langs cykelstativerne 

 

Lokalitet 12 

Prøvestenscenteret 

Bosat i kommunen 

Antal 

På besøg 

Antal 

I alt 

interviewede 

I alt 

 % 

Er du tilfreds med 

hvor rent der er her 

hvor vi står? 

Ja 29 4 33 52% 

Nej 22 8 30 48% 
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Kommentarer om skod 

➢ Nej, der er beskidt med alle de skod (2) 

➢ Nej, her er skod og gammelt affald, og så ser her beskidt ud 

➢ Ukrudtet ser forfærdeligt ud, og det samler skod (2) 

➢ Utroligt mange skod, og ukrudt alle vegne (5) 

➢ Der er generelt mange skod, dåser og glas 

Bygninger og omgivelser 

➢ Alle grønne steder her er der ukrudt - det giver et dårligt indtryk 

➢ Det er mest stedet ovre ved Kvickly hvor ’bumserne er’, der er beskidt 

➢ Der bliver ikke gjort rent, og en gang hver anden uge kommer der en fejevogn. Den skulle 

komme en gang om ugen, ligesom i midtbyen. Det andet er ikke tilstrækkeligt. Stedet bliver 

meget nedprioriteret. Brobelægningen er 60 år- nede i byen har de fået det udskiftet et par 

gange i løbet af 60 år. Det er et forfaldent center som et usselt fængsel 

➢ Taget hos Kvickly er utæt og det drypper gennem taget, når det regner  

➢ Er under al kritik, og dårligt vedligeholdt 

➢ Det kan altså udnyttes meget bedre, og det skal vedligeholdes meget bedre 

➢ Der er meget slidt, og fliserne er skæve. Ikke særligt nemt at gå rundt, hvis man går dårligt 

Kommentarer om skraldespande 

➢ Her er mangel på skraldespande. Jeg har ikke lyst til at smide affald, men jeg kommer til det  

➢ Der er vel affaldsspande 

➢ Der mangler ikke skraldespande, folk bruger dem bare ikke 

➢ Sæt flere skraldespande op 

➢ Overfyldte skraldespande - pant der ikke kan refunderes, efterlader de eller sparker til 

➢ Ved busstoppene er der ikke skraldespande 

➢ Der skal flere skraldespande op ude i siderne, i stedet for kun den ene i midten 

➢ Der skal flere skraldespande op 

➢ Jeg lægger mærke til at der ligger papir derovre og tyggegummi der, og samtidig er der en 

markant skraldespand lige der  

 

Borgernes løsningsforslag 

➢ Der skal fjernes alt det skidt og møg, og alt ukrudtet 

➢ Her kunne godt lives lidt op, jeg handler her næsten aldrig 

➢ Hæng skilte op 

➢ Blomster- det gør noget, folk bliver glade 

➢ I fællesskab må vi løfte stedet op 

➢ Der skal være flere bænke, tænk på de ældre 

➢ Fra skolealderen bør man allerede skabe en bevidsthed blandt børnene om henkastet affald, 

som muligvis kan have en gavnlig effekt på deres indstilling til problemet på lang sigt 

➢ Turister på Færøerne hjælper til med at holde stedet pænt og fri for affald 

➢ Folk kunne måske få et deltidsjob, hvor de gik og ryddede op ved Prøvestenscentret, måske 

også folk på offentlige ydelser 

➢ Maling ville kunne gøre meget, og i det hele taget bedre vedligeholdelse af 

Prøvestenscentret, så det ikke ser så forfaldent ud 

➢ Der bliver ikke altid skiftet til nye pærer 

➢ Der kunne komme flere lygtepæle 

➢ Blomster kunne løfte stedet op til en mere hyggelig stemning 
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➢ Kvaliteten kan svinge meget. Der skal fjernes graffiti og ordnes fliser 

➢ Der kunne godt bruges noget mere liv og gøgl, måske noget levende musik 

➢ De skulle lave noget socialt engang imellem, såsom centerfest eller aftenåbent 

➢ Der skal flere bænke op, så man nemmere kan tage et hvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortlægningsresultater 2019 2018 2017 

Andel af de interviewede borgere der var 
tilfreds med renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

50% 14% 28% 

Teknisk gennemsnitskarakter for lokaliteten  4,0 5,0 4,7 

Teknisk farvekode, som er udtryk for det 
samlede renholdelses-niveau på lokaliteten for 
stort og småt henkastet affald samt skod.  

   

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod. 

Kritisk niveau Meget kritisk 
niveau 

Meget kritisk 
niveau 

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten  

Antal optalte skod i gennemsnit for lokalitetens 
4 målepunkter 175 Ikke optalt på alle 4 målepunkter  

Det optalte skodantal svarer til følgende tal i 
skodindeks for lokaliteten 

 
  

Antal skod pr. 100 m i længden og op til 6 m i 
bredden som svarer til et indekstal på 7  100-300   

Indekstallet svarer til følgende bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på lokaliteten 

Kritisk  
niveau   

 

Bemærk: Både borgertilfredsheden og den tekniske karakter er blevet lidt bedre i 2019. 

 

Punkt 6, Bilag 1: Helsingør Konklusionsrapport  2019.pdf



46 
 

Konklusion 

Borgernes tilfredshed med renholdelsen omkring Prøvestenscenteret er steget siden 2018. I 2018 var 

blot 14% af de adspurgte tilfredse med, hvor rent der var omkring Prøvestenscenteret. I 2019 er 

tilfredsheden på 52%. 

48% af de adspurgte borgere er dog stadig ikke tilfredse med, hvor rent der er. Mange nævner 

cigaretskod som et problem. Også ukrudt nævnes som et problem, da det kan fange skod og andet 

affald. En del oplever at Prøvestenscenteret fremstår som slidt, beskidt og trist. Nogle ønsker flere 

skraldespande, andre mener der er nok, men at borgerne ikke benytter dem. 

Udover fjernelse af affald og ukrudt foreslår borgerne fokus på slidte og skæve fliser, maling, mere 

lys, bænke, og blomster som forskønnelse til området. Desuden efterlyser nogle borgere flere sociale 

aktiviteter på området fx centerfest, musik og aftenåbent. 

HDR glæder sig over resultatet af den igangsatte dialog-proces. Som det fremgår af ovenstående 

skema, er der sket en positiv udvikling fra 2018 og 2017, men vores nye skodindeks viser, at det i 

særlig grad er skod der er problemet på lokaliteten.  

Et fortsat fokus på indretning, kommunikation og dialog anbefales til at bevare og gerne højne 

borgernes stigende tilfredshed med renholdelsen af området. En af de såkaldte ”affaldsfremmere” i 

centret, er ukrudt. En af aktiviteterne for 2020 bør derfor være udarbejdelse af en 

vedligeholdelsesplan der i første omgang indeholder en målsætning om at begrænse problemerne 

med ukrudt. Men planen må nødvendigvis også have fokus på vedligeholdelsen af centret generelt. 

Her er det vigtigt at de mange delinteressenter i Prøvestenscentret tager et medansvar for at styrke 

renholdelsesniveauet i centret i fremtiden.  

Dårlig vedligeholdelse og generelt rod omkring udearealerne i centret er en ”affaldsfremmer”. Hvis 

disse forhold derfor ikke bliver forbedret, så er det vanskeligt at løse renholdelsesproblemerne 

omkring henkastet affald i Prøvestenscentret.  
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Indledning 

Lokalitetsrapporten indeholder ikke alle lokaliteter, men kun de 7 lokaliteter, hvor HDR har 

gennemført borgerinterviews. Særlige borgerbemærkninger til renholdelseskvaliteten på hver 

lokalitet fremgår af de enkelte lokalitetsskemaer. Samtlige borgerkommentarer kan læses i Bilag 1.  

Som nævnt er det ikke alle lokaliteter der er beskrevet i Lokalitetsrapporten. For at sikre, at det er 

muligt for læseren at se samtlige 80 tekniske måleresultater for de 20 lokaliteter, er disse resultater 

vist i skema 15. Skemaet viser også, hvilken farvekode lokaliteten har fået.  

Skema 16 indeholder en oversigt over de affaldstyper (stort affald), som er blevet optalt på det 

primære målepunkt for samtlige lokaliteter i analysen. Skemaet indeholder 20 forskellige 

materialetyper, og viser hvor stor en andel, det enkelte materiale udgør af samtlige optalte stykker 

henkastet affald. 

Efter skema 15 og 16 vises der en side for hver lokalitet, hvor der har været gennemført 

borgerinterview. Hvert skema indeholder en bedømmelse af lokaliteten, hvad angår 

borgertilfredshed, teknisk renholdelseskvalitet for alle affaldstyper indenfor henkastet affald, samt 

en bedømmelse af renholdelsesniveauet set i forholdt til det det antal skod, der er blevet optalt på 

lokaliteten. 

I skema 17 vises der en samlet oversigt over det antal stykker affald der maksimalt må ligge på et 

målepunkt i forhold til de 6 karakterniveauer. Karakteren for målepunktet fastlægges ud fra en 

samlet vurdering af affaldsbelastningen for stort og småt affald samt skod. 
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Teknisk karakter for alle 80 målepunkter i analysen 

Skema 15 viser, hvilken teknisk karakter HDR har givet samtlige 80 målepunkter ude på de 20 

lokaliteter.  

Skema 
15 

Kommune Målepunkter 
   

Nr. Lokalitetsadresser: P S-1 S-2 S-3  

1 Simon Spies Plads 3 3 3 4 3,3 

2 Havnegade, ved P-pladsen 5 3 2 5 3,8 

3 Brostræde 2 2 2 4 2,5 

4 Mørdrupskolen 1 2 2 2 1,8 

5 Busstationen 4 3 4 4 3,8 

6 Søndre Strandvej 3 2 3 2 2,5 

7 Trækbanen 4 4 4 5 4,3 

8 Hovvej 3 3 4 3 3,3 

9 Ny Kronborgvej 6 2 4 2 3,5 

10 Egevænget 2 3 3 3 2,8 

11 Idrætsvej 2 1 3 1 1,8 

12 Prøvestenscentret 3 4 4 5 4,0 

13 Sct. Olai Gade 3 1 3 2 2,3 

14 Rønnebær Alle 14 4 4 4 3 3,8 

15 Bretagnevej 3 1 2 1 1,8 

16 Halvdansvej 3 2 2 3 2,5 

17 Engdalen 1 1 1 1 1,0 

18 Kildekrog  1 1 1 1 1,0 

19 Esrumvej, Klostermosevej 3 2 2 2 2,3 

20 Helsingør Gummistrand 2 2 2 1 1,8 

 

Samlet gennemsnit for hver af de 
4 typer målepunkter 2,9 2,3 2,8 2,7 2,7 
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Skema 16 

Resultat af affaldsoptællingen for stort henkastet affald på det 
primære målepunkt for de 20 Lokaliteter i analysen 

* evt. unøjagtigheder i % sammenlægningerne 
skyldes oprundinger til hele tal. 

Andel i procent af det samlede 
optalte store affald 

Affaldstyper: Hovedgrupper: 
Underopdeling 

af gruppen: 

Materialegruppe 1: Papir og pap: 48% 
Ingen 

underopdeling 

Materialegruppe 2: Plastgruppe: 24%  

• Plastfolie  12% 

• Plastposer  1% 

• Låg, krus og bakker af plast  3% 

• EPS (”Flamingo”  1% 

• Hård plast  6% 

• Plastflasker  1% 

Materialegruppe 3: Metal: 5% 
Ingen 

underopdeling 

Materialegruppe 4:  
Specielle affaldstyper: 

6%  

• Ispinde  1% 

• Pinde fra vat og slik  3% 

• Sugerør og bestik  2% 

• Bæreposer  0% 

Materialegruppe 5: Dåser: 4%  

• Dåser med pant  2% 

• Dåser uden pant  1% 

• Dåser hvor pant ikke kunne 
fastlægges 

 1% 

Materialegruppe 6: Glasflasker 2%  

Materialegruppe 7: Andet:  11%  

Samlet mængde af stort affald, som er 
optalt på de 20 primære målepunkter i 
analysen (styk) 

292 
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Antal stykker affald der maksimalt må ligge på et målepunkt for hver af de 6 

karakterniveauer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den samlede karakter for et målepunkt bedømmes i forhold til en visuel gennemgang af alle 

affaldstyperne på målepunktet. Karakterfastlæggelsen er mest usikker når renholdelsesniveauet for 

et målepunkt ligger i grænsefladen mellem 2 karakterniveauer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 6, Bilag 2: Helsingør Lokalitetsrapport 2019.pdf



 

6 

Lokalitetstype nr. 1: Torve og pladser 

Adresse: Simon Spies Plads** 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

77% ** 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 26  

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 3,3  

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

 
 

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på 
lokaliteten for stort og småt 
henkastet affald samt skod. 

Acceptabelt 
niveau  

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 112   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 7  

100-300  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Kritisk 
 niveau  

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

9   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
➢ Her er rigtig fint, især ved springvandet. 

➢ Pt. synes jeg, der er rent.  

➢ Her ser lidt nusset ud (2). 

➢ Det kunne være værre 

➢ Her er plastik og cigaretskod.  

➢ Jeg er butiksejer og sørger selv for at holde hele Simon Spies Plads rent, for ellers bliver der ikke 
gjort noget.  

**Ny adresse i 2019 

Vi fik ikke mulighed for at optage 

flere billeder på grund af regn! 

Punkt 6, Bilag 2: Helsingør Lokalitetsrapport 2019.pdf



 

7 

Lokalitetstype nr. 3: Sidegader 

Adresse: Brostræde 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

95% 
 

** 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 21  

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 2,5  

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

 
 

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på 
lokaliteten for stort og småt 
henkastet affald samt skod. 

Tilfreds-
stillende 
niveau 

 

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 95   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 6  

66-99  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Delvist kritisk 
niveau  

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

2   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
➢ Lige her ligger der jo ikke noget. 

➢ Her er rigtig pænt, nu er vi lige kommet, men vi har ikke set noget affald (2). 

➢ Nu bor jeg her ikke, men det syntes jeg da.  

➢ Så rent som det nu kan blive, men de kører her også tit og fejer. 

➢ Nej, jeg er ikke tilfreds, der er godt nok ikke affald, men bygningerne, fliserne og stenene ser 

beskidte ud.  

➢ Her er lidt cigaretskod og plastikbægre, men ellers er jeg tilfreds med renligheden 
**Ny adresse i 2019 
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Lokalitetstype nr. 5: Busstationer, togstationer og havne 

Adresse: Busstationen 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

73% 64% 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 45 28 

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 3,8 4,7 

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

  

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på lokaliteten 
for stort og småt henkastet affald 
samt skod. 

Acceptabelt 
niveau 

Meget 
kritisk 
niveau 

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 331   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 8  

301-500  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Meget 
 kritisk  
niveau 

 

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

17   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
➢ Her er okay, men der er mange cigaretskod her i stenene.  

➢ Her er mange skod, tyggegummirester osv. 

➢ Der er lidt ukrudt men ellers okay. 

➢ Her plejer at være rent, ser dem flere gange om dagen. 

➢ I dag ser her rigtig godt ud, tror de lige har være her. 

➢ Der er alt for mange skod her ved bænkene, og langs stenene.  

➢ Her er cigaretskod, glasskår og to-go-kopper. 

➢ Busstationen er pænere end normalt.  
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Lokalitetstype nr. 7: Hoved indfaldsvej 

Adresse: Trækbanen 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

50% 50% 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 12 16 

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 4,3 3,7 

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

  

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på lokaliteten 
for stort og småt henkastet affald 
samt skod. 

Kritisk  
niveau 

Acceptabelt 
niveau 

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 168   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 8  

100-300  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Kritisk 
 niveau  

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

34   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
➢ Her ligger mange skod allevegne, og her vokser meget ukrudt (2). 

➢ Her langs kanten er der sindssygt mange skod, det er altså ulækkert 

➢ Sammenlignet med England, er stedet her et palads (1). 

➢ Her er beskidt og nusset. 

➢ Her ser nusset og slidt ud. 

➢ Her ser altid beskidt ud, og der ligger altid skod, især ved bussen.   

➢ Her ligger cigaretskod 
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Lokalitetstype nr. 9: Turistattraktioner og kultursteder 

Adresse: Ny Kronborgvej 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

95% 100% 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 21 42 

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 3,5 4,2 

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

  

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på lokaliteten 
for stort og småt henkastet affald 
samt skod. 

Acceptabelt 
niveau 

Kritisk 
niveau 

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 192   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 7  

100-300  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Kritisk 
niveau  

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

94   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
➢ Her er meget rent (2). 

➢ Ja, her synes vi da er meget rent (2). 

➢ Nej, her flyder med papir og skod. 

➢ Her flyder da lidt, men ikke så meget. 

➢ Ja, her er da pænt og rent, endda nede i vandet. 

➢ Når man kigger nærmere, kan man se cigaretter. Vi vil nok lægge mærke til affald på vejen 

hjem. 
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Lokalitetstype nr. 12: Indkøbscentre eller andre indkøbsområder 

Adresse: Prøvestenscentret 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

52% 14% 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 66 34 

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 4,0 5,0 

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

  

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på lokaliteten 
for stort og småt henkastet affald 
samt skod. 

Kritisk 
niveau 

Meget 
kritisk 
niveau 

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 175   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 7  

100-300  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Kritisk  
niveau  

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

10   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
➢ Utroligt mange skod, og ukrudt alle vegne (5). 

➢ Her ser meget slidt og skævt ud. 

➢ Her ser sådan okay ud. 

➢ Her er da okay (4). 

➢ Her kunne godt lives lidt op, jeg handler her næsten aldrig.  

➢ Der har aldrig været så rent som i dag.  

➢ Det ser gammelt og slidt ud 

➢ Der er trist 
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Lokalitetstype nr. 13: Tæt befolkede boligområder i indre by 

Adresse: Sct. Olai Gade 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

86% ** 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 36  

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 2,3 1,8 

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

  

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på lokaliteten 
for stort og småt henkastet affald 
samt skod. 

Tilfreds-
stillende 
niveau 

Meget 
tilfreds-
stillende 

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 66   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 6  

66-99  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Delvist  
kritisk 
niveau 

 

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

14   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
➢ Der ligger jo lidt, men det er jo meget normalt. 

➢ Der ligger lidt skod, men de generer mig faktisk ikke. 

➢ Her der meget pænt, ikke noget som lige falder én i øjnene. 

➢ Her er meget småt affald og skod. 

➢ Der ligger gummihandsker, skod og alt muligt. 

➢ Ja, hurtigt set, så er her pænt (3). 

➢ Nej, jeg kan ikke lide, at der er så mange skod.  
**Der blev ikke interviewet på lokaliteten i 2018 
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Bilag 1. Alle borgerkommentarer i Helsingør Kommune 
Tal i parentes efter udsagnet, viser, hvor mange der har sagt det samme. 

Borgernes kommentarer på de enkelte lokaliteter: 

Kommentarer til lokalitet 1, Simon Spies Plads: 

 Her er rigtig fint, især ved springvandet. 
 Pt. synes jeg, der er rent.  
 Her ser lidt nusset ud (2). 
 Byen generelt er meget pæn 
 Det kunne være værre 
 Her ved springvandet er der lidt bart, for bedene optager p-pladserne, men man ville kunne sidde 

her, det ville gøre lidt mere for den lille sushi butik, som er lidt gemt væk.  
 Her er plastik og cigaretskod.  
 Øv, at folk ikke kan smide ting ud. 
 Jeg er butiksejer og sørger selv for at holde hele Simon Spies Plads rent, for ellers bliver der ikke 

gjort noget.  

 

Kommentarer til lokalitet 3: Brostræde 

 Lige her ligger der jo ikke noget. 
 Her er rigtig pænt, nu er vi lige kommet, men vi har ikke set noget affald (2). 
 Nu bor jeg her ikke, men det synes jeg da.  
 Så rent som det nu kan blive, men de kører her også tit og fejer. 
 Nej, jeg er ikke tilfreds, der er godt nok ikke affald, men bygningerne, fliserne og stenene ser 

beskidte ud.  
 Her er lidt cigaretskod og plastikbægre, men ellers er jeg tilfreds med renligheden 

 

Kommentarer til lokalitet 5: Busstationen 

 Her er okay, men der er mange cigaretskod her i stenene.  
 Her er mange små hvide ting som fanger øjet. 
 Her er mange skod, tyggegummirester osv. 
 Der er lidt ukrudt men ellers okay. 
 Her plejer at være rent, ser dem flere gange om dagen. 
 I dag ser her rigtig godt ud, tror de lige har være her. 
 Der er alt for mange skod her ved bænkene, og langs stenene.  
 Her er cigaretskod, glasskår og to-go-kopper. 
 Busstationen er pænere end normalt.  
 Ofte er her mere beskidt.  
 Normalt ligger her både ligger plastikkopper og øldåser alle dage.  
 De har fjernet skraldespande ved bænkene, så nu er der kun få tilbage- folk gider ikke gå langt med 

deres affald  
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 Aviser bliver bare smidt - når det er gratisaviser, har folk ikke en forpligtelse 
 Det er værst her på stationen - hvilket er ærgerligt, for der mangler ikke askebægre eller 

skraldespande  
 Her er beskidt, men kommunen er til gengæld hurtig til at rydde op efter weekend. Efter en time 

ligner det, der aldrig har ligget affald 

 

Kommentarer til lokalitet 7: Trækbanen 

 Her ligger mange skod allevegne, og her vokser meget ukrudt (2). 
 Her langs kanten er der sindssygt mange skod, det er altså ulækkert 
 Sammenlignet med England, er stedet her et palads (1). 
 Her er beskidt og nusset. 
 Her ser nusset og slidt ud. 
 Her ser altid beskidt ud, og der ligger altid skod, især ved bussen.   
 Her ligger cigaretskod 

 

Kommentarer til lokalitet 9: Ny Kronborgvej 

 Her er meget rent (2). 
 Ja, her synes vi da er meget rent (2). 
 Nej, her flyder med papir og skod. 
 Her flyder da lidt, men ikke så meget. 
 Ja, her er da pænt og rent, endda nede i vandet. 
 Når man kigger nærmere, kan man se cigaretter. Vi vil nok lægge mærke til affald på vejen hjem. 
 To turister fra Australien var tilfredse med renligheden på lokationen, men sagde at længere nede 

ved Kronborg, hvor billetmanden stod, havde de set en svane, som havde bygget rede med plastik.  
’Swan gabbage, poor swan’, sagde de. De havde generelt oplevet Helsingør som en ren by, men 
synet med svanen chokerede dem. De sagde også, at sammenlignet med København, var Helsingør 
meget ren.  
 

Kommentarer til lokalitet 12: Prøvestenscentret   

 Det svinger lidt, men det kunne være meget værre (2). 
 Nej, der er beskidt med alle de skod (2). 
 Nej, her er skod og gammelt affald, også ser her skidt ud. 
 Det har jeg ikke tænkt over (2). 
 Her ser fornuftigt ud. 
 Her er smidt for meget.  
 Sådan okay, der er lidt skrald ude i siderne. 
 Ja, men nu ser jeg ikke ud i hjørnerne. 
 Her er rædselsfuldt, det er for dårligt (2).  
 Nej, her ligger meget skidt, og der ser sjusket ud (2). 
 Ukrudtet ser forfærdeligt ud, og det samler skod (2). 
 Utroligt mange skod, og ukrudt alle vegne (5). 
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 Her ser meget slidt og skævt ud. 
 Her ser sådan okay ud. 
 Her er da okay (4). 
 Her kunne godt lives lidt op, jeg handler her næsten aldrig.  
 Der har aldrig været så rent som i dag.  
 Det ser gammelt og slidt ud 
 Der er trist 
 Her ligger affald 
 Her virker indelukket 
 Der er affald alle steder 
 Her ligger cigaretskod, slikpapir, ukrudt, madpapir, glasskår og tyggegummi.  
 Alle grønne steder er der ukrudt - det giver et dårligt indtryk. 
 Det er mest stedet ovre ved Kvickly hvor Bumserne er, der er beskidt 
 Der bliver ikke gjort rent, og en gang hver anden uge kommer der en fejevogn. Den skulle komme 

en gang om ugen, ligesom i midtbyen. Det andet er ikke tilstrækkeligt. Stedet bliver meget 
nedprioriteret. Brobelægningen er 60 år - nede i byen har de fået det udskiftet et par gange i løbet 
af 60 år. Forfaldent center som et usselt fængsel. 

 Ingen vil feje, ingen vil noget som helst.  
 Taget hos Kvickly er utæt og det drypper gennem taget, når det regner.  
 Jeg lægger mærke til at der ligger papir derovre og tyggegummi der, og samtidig er der en markant 

skraldespand lige der  

Ekstra spørgsmål: Forslag til forbedring af Prøvestenscentret 

 Her er mangel på skraldespande. Jeg har ikke lyst til at smide affald, men jeg kommer til det  
 Der er vel affaldsspande. 
 Der mangler ikke skraldespande, folk bruger dem bare ikke 
 Hæng skilte op 
 Sæt flere skraldespande op   
 Blomster- det gør noget, folk bliver glade 
 I fællesskab må vi løfte stedet op 
 Der skal være flere bænke, tænk på de ældre. 
 Fra skolealderen bør man allerede skabe en bevidsthed blandt børnene om henkastet affald, som 

muligvis kan have en gavnlig effekt på deres indstilling til problemet på langt sigt.  
 Turister på Færøerne hjælper til med at holde stedet pænt og fri for affald.  
 Folk kunne måske få et deltidsjob, hvor de gik og ryddede op ved Prøvestenscentret, måske også 

folk på offentlige ydelser.  
 Maling ville også kunne gøre meget, og i det hele taget bedre vedligeholdelse af Prøvestenscentret, 

så det ikke ser så forfaldent ud.  
 Der bliver ikke altid skiftet til nye pærer.  
 Der kunne komme flere lygtepæle.  
 Blomster kunne løfte stedet op til en mere hyggelig stemning.   

 

Kommentarer til lokalitet 13: Sct. Olaigade  

 Der ligger jo lidt, men det er jo meget normalt. 

Punkt 6, Bilag 3: Helsingør Bilag 1 alle borgerkommentarer.pdf



4 
 

 Der ligger lidt skod, men de generer mig faktisk ikke. 
 Her der meget pænt, ikke noget som lige falder én i øjnene. 
 Her er meget småt affald og skod. 
 Der ligger gummihandsker, skod og alt muligt. 
 Ja, hurtigt set, så er her pænt (3). 
 Nej, jeg kan ikke lide, at der er så mange skod.  
 Der mangler skraldespande – jeg gik og daskede med en bananskræl længe 
 Der ligger hundelorte - folk er ikke flinke til at tage det op 

 

Steder borgerne nævner, hvor der er problemer med henkastet affald:  

Stedets navn Hvad er problemet? 
Værtshusene  Generelt er der et problem med flasker og dåser.  
Simon Spies Plads (2) Bedene på de gamle p-pladser samler skrald under 

sig. Mangler skraldespande 
Kongevejen (3) Der er rigtig mange glasskår. Der er alle typer af 

affald. Der er altid meget MacDonalds skrald. 
Bycentret Der er altid meget MacDonalds skrald.  
Sundholmsvej Flyder med meget affald. Området til storskrald er 

fjernet, men folk kommer stadig og stiller 
affaldssække. 

Kronborg Strand (3) Der smider de unge, og svenskerne rigtig meget. 
Og svenskerne siger, at vi sviner.  De unge sviner 
alt for meget. 

MacDonalds (2)  3 km i hver retning sviner de. De skulle betale for 
at få det fjernet, skulle de. Pakker flyver rundt. 

Langs vejene (7) Folk smider ud fra bilerne, slikpapir, dåser og 
madpapir. Der er generelt meget affald. Der er 
meget affald som bare samler sig. Ligger skrald i 
grøfterne, som folk smider ud fra bilvinduet. Der er 
mange forskellige ting. Der er altid meget plastik. 
Langs vejene og stierne er der et generelt problem. 

Bycentrum (12)   Om sommeren, men så er der også mange 
mennesker. Måske nogle gange i weekenderne, 
men så er der jo også mange mennesker. Der 
flyder med papkrus, plastik, og glas. Men der er jo 
mange mennesker, så det er jo meget normalt. Om 
aftenen, men der er også mange mennesker. Der 
er tit bliver efterladt storskrald på gaden, som ikke 
bliver fjernet i lang tid. Jeg ser tit opslag på 
Facebook, hvor folk lægger billeder op af ting til 
storskrald, som interesserede kan komme og hente 
- problemet er, at hvis ingen vil have tingene, står 
de der rigtig længe. Det er mest i weekenderne, 
men de er hurtige til at fjerne det. 

Sidegaderne i centrum (3) Der er meget affald, især efter weekenderne. I alle 
sidegaderne er der glasskår, der mangler også 
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skraldespande. Er meget forsømte i byen, kun 
bymidten bliver prioriteret. 

Espergærde Der er især mange glasskår og cigaretskod, for der 
er ikke mange skraldespande.  

Prøvestenscenteret (15) Ved busstoppene er der ikke skraldespande. Der 
skal flere skraldespande op ude i siderne, i stedet 
for kun den ene i midten.  
Der kan være mange dåser, tror de ofte sidder og 
drikker der.  
Der er meget i hjørnerne, og langs cykelstativerne.   
Det kan altså udnyttes meget bedre, og det skal 
vedligeholdes meget bedre. Der skal fjernes alt det 
skidt og møg, og alt ukrudtet.  
Kvaliteten kan svinge meget. Der skal fjernes 
graffiti og ordnes fliser. 
Der er generelt mange skod, dåser og glas.  Der 
skal flere skraldespande op. Der kunne godt bruges 
noget mere liv og gøgl, måske noget levende 
musik. 
De skulle lave noget socialt engang imellem, såsom 
centerfest eller aftenåbent.  
Der er meget slidt, og fliserne er skæve. Ikke 
særligt nemt at gå rundt, hvis man går dårligt. Der 
skal flere bænke op, så man nemmere kan tage et 
hvil. Overfyldte skraldespande- pant der ikke kan 
refunderes, efterlader de eller sparker til. Er under 
al kritik, og dårligt vedligeholdt. 

Egevænget Problem med smadret glas 
Rønnebær alle Meget glas og papir 
Trækbanen (3) Der er mange skod, der kunne godt sættes nogle 

riste op, ligesom ved stationen. Der skal gøres 
mere, både med ukrudt og skod. Det kunne måske 
hjælpe at sætte nogle krukker med sand op. Der er 
gammelt tyggegummi på fliserne, skod og slikpapir 
især ved busstoppestedet.   

Helsingør (3) Skod er et generelt problem i hele byen.  Generelt i 
byen mangler der skaldespande. 

Kronborg (2) Svanerne bygger rede i vandet, lavet af affald, det 
er sørgeligt. Der bygger svanerne rede af affaldet. 

Stengade Der er et problem med cigaretpakker, skod og glas.  

Stubbedamsgården På vores side er der ikke nogen skraldespand 
(modsat busstoppestedet), folk smider hvad de har 
i hånden.  

Kulturværftet Der er flere end 1000 skod om morgenen, som 
bare ligger i revner og kanter.   

Genbrugspladsen ved Skibstrup Der er rigtig meget affald langs vejene, det er som 
om, folk ikke når længere end der til med deres 
møg.  
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Cykelstierne  Der er altid glas, man skal altid passe på.  
Havnen (2) Flyder med skrald, det giver altså et dårligt indtryk 

for turisterne. Ligger meget affald, bl.a. 
frokostpapir 

Langs havnen Der er altid noget i vandet.  
Kysten (2) Der er virkelig et problem, vi går tit og samler op. 
Søstræde Der kunne godt fejes engang imellem.  
Multiparken Folk smider skrald som cigaretpakker og plastik 
Stubbedamsvej  Mangel på skraldespande og fejemaskiner. Det er 

som en by i Rusland. 
Søndre Strandvej  Tomme flasker 
Rasmus Knudsens Vej Mangler skraldespande. Skolebørn- hvad de ikke 

smider af affald 
Busstoppestederne (3) Affaldsspandene er pillet ned- der er kommet mere 

affald efter det. Ligger skod, chokoladepapir og 
andet affald. Sæt askebægre op ved 
stoppestederne rundt omkring 

Hornbæksvejen  Folk smider affald ud af vinduerne  
Lossepladsen ved Apperup Der ligger meget affald  
Sudergade  Skod  
Kronborgvej  Der ligger meget emballage  
Plantagen  Madaffald  
Gågaderne  Der er ikke skraldespande de rigtige steder. Slemt 

med affald i weekenderne  
Stranden (6) Der ligger tit meget affald, det irriterer mig 

gevaldigt. Jeg bliver frustreret over det. Skod er et 
problem på stranden. En af borgerne fortalte at 
skraldespandene var blevet fjernet fra stranden, og 
vedkommende var utilfreds med beslutningen. 

Ålsgårdecentet, Apperup Ligger meget hundeaffald, der mangler 
affaldsspande til hundelorte  

Snekkersten, Tjørnevej  Ligger affald i en forsyning  
Supermarkeder  Ligger affald udenfor  
Kvickly ved Stjernegade 26 Ligger skod, affald fra pizzeria  
Skoven (2) Ligger skod og flasker. Skraldespandene er blevet 

fjernet, det har gjort affaldsproblemet stort.  
Parkeringspladsen ved Svingelport Togene bruger det som affaldssted 
Vapnagaard  Ligger meget McDonaldsaffald  
Togstationer  Ligger affald som skod. Folk er ligeglade, når de 

skal nå toget.  
Hornbækplantage  Ligger affald. Jeg synes ikke det er pænt 
Værftshallerne  Alt muligt skrald der ligger og folk mener de bare 

kan smide 
Børnehuset Stjernedrys og Rosenkilden Hærværk, hvor der efterlades søm og glasskår  
Retro ved Bjergegade Efterladenskaber fra weekenden som glas, dåser 

og skod 
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Egebæksvang  Skraldespande er blevet fjernet - det undrer mig, 
når der er shelter og legeplads, som lægger op til 
at mennesker kan bruge området. 

Generelt Der ligger for mange skod overalt i byen 
 

De, der ikke kunne nævne steder med henkastet affald sagde: 

 Nej, her er generelt rigtig fint. 
 Nej, faktisk ikke. 
 Nej, ikke rigtig synes jeg. 
 De kører jo hele tiden rundt og samler op, så det synes jeg ikke. 
 Ikke lige noget jeg kan komme i tanke om. 
 Der er renere end normalt. 
 Jeg er yderst tilfreds (2). 
 Nej, det synes jeg faktisk ikke. 
 Ikke noget jeg har lagt mærke til (3). 
 Nej, det tænker jeg ikke over. 
 Nej, ikke hvad jeg har set, så det er en rigtig dejlig kommune. 
 Ikke der hvor jeg kommer. 
 Nej, ikke her i Helsingør kommune. 
 Ikke der hvor jeg handler, som ofte er i Espergærde. 
 Ikke noget jeg kan huske.   
 Kun i nattelivet. 
 Generelt er her pænt, men turisterne og svenskerne sviner meget.  

 

Borgernes kommentarer til kommunens generelle renholdelsesstandard:  

Om kommunens indsats, de tilfredse borgere: 

 Jeg tænker at her er fint, er der noget affald, så plejer jeg at samle op. 
 Den er rimelig. Ikke tip top men rimelig. Der er lige nogle ups’ere rundt omkring.  
 Jo, Helsingør er okay. 
 Der bliver gjort pænt rent. 
 Der er sådan nogenlunde, men det kunne blive bedre f.eks. med hensyn til almindelig 

vedligeholdelse.  
 Jeg har generelt ikke langt mærke til noget, så den er da tilfredsstillende.  
 Generelt er jeg tilfreds. 
 Generelt er jeg tilfreds, det er også mit indtryk, at det vil blive alt for dyrt at gøre lige rent i alle 

områderne. 
 Det kommer an på hvornår du står op om morgenen, lørdag og søndag kan der ligge lidt. Men ellers 

er det rimeligt. 
 Kommunen fjerner det hurtigt. 
 Det er udmærket, der er jo rigeligt med affaldssortering. Så er der lige nogle unge mennesker som 

smider noget. Men så samler man jo bare op efter dem. 
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 Kommunen gør hvad de kan. 
 Ja, jeg har ikke lagt mærke til meget. 
 Ja, det er udmærket. 
 Generelt synes jeg, de gør det godt. 
 Jeg synes her er dejligt, kan ikke huske at jeg har tænkt ’hvor ser her dog ud’.  
 Kommunen gør meget.  
 Generelt tilfreds, men der skal gøres mere i vedligeholdelse, lukke hullerne i vejen osv.  
 Her i Helsingør kommune er der pænt generelt. 
 Kommunen har nogle gode initiativer, hvor unge arbejdsløse hjælper til (2). 
 Den er i orden, man lægger ikke for meget mærke til affald (2). 
 Den er rigtig fin, det er dejligt at de fejer hver morgen. 
 Der hvor jeg kommer, er der rent og pænt.      
 Der er sket store forbedringer med bekæmpelse af affald i kommunen. Bl.a. ved Gefion centret og i 

midtbyen.  
 De gør deres bedste 
 De kæmper en brav kamp. 

 

Om kommunens indsats, de utilfredse borgere: 

 Kommunen skal være mere synlig i gadebilledet. 
 Hvis man trækker alle glasskårene, og de manglende skraldespande fra. Så er her okay.  
 De kan godt komme bedre ud i yderområderne, der er som om centrum kommer først.  
 Der skal gøres mere, også i samarbejde med borgerne. 
 Kommunen gør det ikke nemt for sig selv. Der skal sættes flere skraldespande og askebægre op. 
 Det kan godt blive bedre.  
 Det synes jeg virkelig ikke at de gør godt, har boet i Frederikssund, og der er meget bedre.  
 Der kan gøres meget mere, f.eks. aktivere dem som er på understøttelse og som alligevel ikke laver 

noget.  
 Det kan gøres bedre, også med hensyn til vedligeholdelse.  
 De kunne godt stramme lidt op, især i yderområderne. 
 Generelt utilfredsstillende. 
 De tager kun det grove og ikke det fine affald. 
 De kigger ikke på alt småtteriet - det undrer mig. De kører rundt med de store vogne, men de kigger 

ikke ned i krogene. 

 

Om skraldespande og andet teknisk udstyr: 

 Jeg ønsker mere affaldssortering i Helsingør Kommune - har kun set det i bycentret.  
 Jeg er ikke enig i teorien om, at jo færre store skraldespande der er i stedet for flere små rundt 

omkring, hjælper på affald. Jeg kender det fra mig selv med, at man gerne vil hurtigt af med sit 
skrald. 

 Jeg er meget tilfreds - specielt fordi de sætter mange skraldespande op.  
 De kunne godt sætte flere skraldespande op til turister- for folk skal ikke gå særlig langt før de 

lægger deres kopper. 
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 Der mangler skraldespande, men folk er ikke gode til at bruge de skraldespande, som er til 
rådighed.  

 Skraldespandene rundt om i byen står ikke de rigtige steder, og der skal være flere ved f.eks. 
madsteder og i det hele taget steder, hvor folk samles.  

 Sæt flere skraldespande op ved madsteder 
 Jeg kan godt lide de talende skraldespande 
 Der er ikke nok skraldespande, og der er kommunen simpelthen ikke gode nok.  

 

 

Om borgernes adfærd: 

 Kommunen kan jo ikke følge med, når folk er sådan nogle svin.  
 Der er jo lidt skraldespande mv, men man skal arbejde med folks mentalitet.  
 Kommunen gør det udmærket, men folk er nogle svin.  
 Rygere har en særlig holdning til, hvordan man ter sig.  
 Der er taget initiativ til affaldsdage, hvor frivillige mødes og hjælpes med at samle affald op.  
 Folk kunne godt være bedre til at samle op efter sig 
 Folk har selv et ansvar for at holde det pænt 
 Det enkelte menneske opretholder ikke deres eget ansvar - kommunen gør hvad de kan 
 Folk er nogle svin 
 Folk er nogle grise 
 Jo, der er okay, hvis jeg ser noget, så samler jeg op.  
 De er faktisk gode, og der er mange frivillige som hjælper meget.  

 

Om andre emner: 

 Jeg savner blomster, vores borgmester kan ikke lide blomster. 
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Punkt 7: Hold Danmark Rent, Fredensborg

Hold Danmark Rent, Fredensborg Kommune

Indledning

NSPV har modtaget årets rapport fra Hold Danmark Rent (HDR) vedr. kortlægning af
henkastet affald. HDRs rapport for Fredensborg Kommune fremgår af bilag. Rapporten
vil blive gennemgået på mødet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling Analysens grundlag
Der er samlet data fra 20 lokaliteter med i alt 80 målepunkter i kommunen, udarbejdet
borgeranalyse på baggrund af 125-150 interviews samt en teknisk analyse med affalds
optælling. Som noget nyt har HDR udviklet et målesystem, som kaldes et skodindeks.
Dette indeks bygger på en kvantitativ optælling af cigaretskod

Årets resultat
Kommunen er i kategorien tilfredsstillende. Sammenlignet med de øvrige byer i samme
størrelse, ligger kommunen som den næst bedste.
Af de tre fokusområder fra sidste år, er to af dem blevet forbedret, men arealet omkring
McDonald’s og Christianshusvej i Kokkedal er stadig ikke tilfredsstillende.

HDR’s anbefalinger
HDR peger på følgende 2 fokusområder – Christianshusvej og McDonald’s (området ved
og omkring Cirkelhuset).

NSPV ’s særlige indsats i Fredensborg kommune i 2020
McDonald’s
Der monteres askebæger i den eksisterende Mr. Fill affaldskurv (som Big Belly) .
Som forsøgsordning opsættes et særligt skod askebæger. I perioden som løber over 4
uger i sommeren, vil der dagligt blive talt skod på strækningen, med henblik på at
indsamle data til at evaluere forsøget.

Kokkedal Christianshusvej
Dette areal er ikke kommunalt, og det bliver ikke renholdt af kommunen/NSPV.
Hold Danmark Rent har fejlagtigt målt inde på privat areal. Dette vil blive rettet i næste
års måling

Fredensborg station
I området omkring stationen er der, trods det gennemsnitlige tilfredsstillende
renholdelses niveau, målt et højt antal skodder. Som forsøgsordning opsættes et særligt
skod askebæger. Ligeledes vil der i forsøgsperioden blive monteret en indkasts låge med
askebæger i den eksisterende big belly affaldskurv. I perioden, som løber over 4 uger i
sommeren, vil der dagligt blive talt skod på strækningen med henblik på at indsamle data
til at evaluere forsøget.
Efterladte cykler bidrager til et rodet udtryk, og NSPV vil gå i dialog med politiet om
fjernelse af dem.

Islandshøjsparken
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I Islandshøjparken er der trods det gennemsnitlige tilfredsstillende renholdelses niveau
målt et højt antal skodder. Som forsøgsordning opsættes et særligt skod askebæger. I
perioden, som løber over 4 uger i sommeren, vil der dagligt blive talt skod på
strækningen med henblik på at indsamle data til at evaluere forsøget.

Økonomi/personaleforhold

De anbefalede indsatser holdes inden for den afsatte økonomi.

Kommunikation/høring

Rapporterne sendes efter bestyrelsens behandling til respektive kommuner.

Indstilling

Rapporten drøftes og orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 7: Hold Danmark Rent, Fredensborg

Rapporten drøftet og orienteringen taget til efterretning.
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 Kortlægning af henkastet affald 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra dokumentet, eller brug denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette tekstfelt til andre steder på siden.] 

Fredensborg Kommune 

Konklusionsrapport  

2019 

Konklusionsrapport 2019  

 

Borgerudtalelser fra analysen: 

o Der skal flere skraldespande op, for hvad skal folk ellers gøre, end bare at smide affaldet? 

o Jeg er i tvivl om, hvad kommunen rent faktisk gør, hvilke affaldsopgaver kommunen skal varetage og 

hvilke borgerne skal sørge for. 

o Når sommeren kommer, stiger affaldet lige med det samme - om vinteren er her pænt.  
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Velkommen til Hold Danmark Rents (HDR) rapport om 

henkastet affald 2019 

Hermed har vi fornøjelsen af at præsentere årets analyser af henkastet affald i jeres kommune. 

Denne side er en læsevejledning der giver et hurtigt overblik over rapporten.  

Først møder I Konklusionsrapporten, der starter med en kort introduktion til, hvad en 

kortlægningsanalyse er, hvad målsætningen med analysen er, og hvordan analysestrukturen er 

opbygget.  

I Afsnit 1 kan I læse om kortlægningens omfang. 

I Afsnit 2 kan I læse om analysens hovedresultater. 

I Afsnit 3 kan I læse om analysens resultater på lokalitetsniveau, og i dette afsnit kan I også læse 

mere om spørgerammen for borgerinterview og om metoden for den tekniske bedømmelse, samt 

om vores nye skodindeks. 

I Afsnit 4 kan I læse om op til 1-2 udvalgte kritiske lokaliteter, hvor vi anbefaler en særlig indsats. Den 

ene lokalitet er udfordret på al henkastet affald. Den anden lokalitet er specifikt udfordret på skod.  

Som et supplement til konklusionsrapporten er der også udarbejdet en Lokalitetsrapport. Denne 

rapport indeholder borgerbemærkninger og tekniske data fra hver lokalitet. Rapporten omhandler 

udelukkende de lokaliteter, hvor vi har foretaget interview. 

Bilag 1 indeholder samtlige borgerkommentarer fra interviewene fra vores analyser ude på gaden. 

Bemærk: Såfremt kommunen har en særlig interesse i analysens forudsætninger eller i de digitale 

fotos, der er optaget under analysen, så kan dette materiale fremsendes som bilag. 

Når der i konklusionsrapporten tales om et ”kommuneresultat”, er det altid et udtryk for det 

samlede analyseresultat for de 20 udvalgte lokalitetstyper, der er blevet kortlagt. Tilsvarende er der 

altid tale om ”henkastet affald”, når der i rapporten tales om renholdelsesstandarden, 

renholdelsesniveauet eller affald generelt.   

 

I rapporten vil I flere gange støde på disse piktogrammer: 

Denne figur viser placeringen i vores nye skodindeks, hvor karakteren 1-9 viser graden 

af henkastede cigaretskod. 1 er det reneste. I kan læse mere om skodindekset på s. 29 

Denne figur viser %-delen af interviewede borgere, der er tilfredse med kommunens 

renholdelse. Det kan I læse mere om på s. 13-14 

Denne figur viser, med en farvesymbolik fra hvid over gul og grøn til rød og grå, 

bedømmelsen af den tekniske analyse. Læs mere om det på s. 26  

 

Al indrammet tekst med grå baggrund er kommentarer og resultater, der direkte vedrører jeres 

kommune. 

 

75% 
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Hvad er en kortlægningsanalyse? 

En international referencemodel 

Til den tekniske vurdering benytter vi en international referencemodel udarbejdet af Clean Europe 

Network (CEN). I henhold til modellens analyseramme, har HDR i år udbygget analyserne fra 16 

lokaliteter til 20 lokaliteter. Den tekniske del af modellen er som for tidligere år suppleret med en 

kvalitativ analyse af borgerinterviews gennemført på gaden. Som noget helt nyt har vi udviklet et 

målesystem, som vi kalder et skodindeks. Dette indeks bygger på en kvantitativ optælling af 

cigaretskod på i alt 80 målepunkter for de 20 lokaliteter som kommunen har udpeget til 

kortlægningen.  

Vi har i år gennemført analyser i 23 kommuner, der repræsenterer alle landsdele og geografiske 

områder. Disse kommuner er i rapporten inddelt i tre kommunegrupper (A, B og C) af hensyn til en 

mere homogen sammenligning af resultaterne.  

Det er de samme konsulenter fra HDR, der har gennemført alle delanalyser, hvilket sikrer en ensartet 

gennemførelse af analysen.     

Kortlægningen er et øjebliksbillede 

Kortlægningen er et øjebliksbillede over tre hele dage i forår/sommer perioden. 
 
HDRs medarbejdere besøger 20 forskellige typer af lokaliteter, 12 af bymæssig karakter og 8 indenfor 
boligområder og natur. Kortlægningen består af en borgeranalyse, en teknisk analyse og et 
skodindeks baseret på faktisk optalte mængder. 
 
Borgeranalysen omfatter kvalitative interview med minimum 125- 150 borgere om deres opfattelse 
af renholdelsen på den specifikke lokalitet, om de kender andre lokaliteter med udfordringer i 
forhold til henkastet affald og om deres tilfredshed med kommunens renholdelse som helhed. 
 
Den tekniske analyse består af en visuel vurdering af renholdelsesgraden på den enkelte lokalitet, og 
på en optælling af de affaldstyper, der findes på lokaliteten. Der undersøges 4 målepunkter på hver 
lokalitet, altså i alt 80 målepunkter i kommunen. 
 
 
I Afsnit 3 kommer vi nærmere ind på spørgerammen for de kvalitative interviews, samt metoden for 
både den kvalitative og kvantitative analyse. 
 

Kortlægningen er en tendensanalyse 

Kortlægningen af henkastet affald i kommunen viser tendenser i renholdelsesniveauet på de 

offentlige arealer. Resultatet er naturligvis påvirkeligt af årstiden (borgere smider ikke den samme 

mængde affald sommer og vinter), vejret (affaldet flytter sig i blæsevejr, og der er færre borgere og 

dermed mindre affald på gaderne i regnvejr), særlige arrangementer (lige op til eller efter større 

arrangementer i byrummet vil affaldsmængden være påvirket), rengøringstidspunktet (hvornår og 

hvor ofte kommunen rengør på det pågældende målepunkt) og endelig ville vi på en anden dag have 

interviewet 125-150 andre tilfældige borgere. Vi forsøger at tage højde for disse faktorer ved at 

lægge vores undersøgelser i den samme analyseperiode hvert år, og på hverdage mellem kl. 10 og 

17. Men de indbyggede usikkerheder bevirker, at det kun er tendenser vi kan vise, også hvad angår 

udviklingen i affaldsmængderne lokalt år for år. 
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 Målsætning med kortlægningsanalysen 

 
Vi har i år 4 fokusområder/mål med indsatsen i HDRs kortlægningsanalyse. 
 
For det første giver kortlægningsanalysen kommunen et overblik over, hvor der er udfordringer med 
henkastet affald. Den giver specifik viden om, hvor affaldet akkumuleres eller er til gene for 
borgerne, samt hvilke typer af affald, der er tale om. Således kan analysen understøtte kommunens 
bestræbelser på at forbedre renholdelsen på de enkelte lokaliteter. Fra år til år vil man desuden 
kunne følge udviklingen.  
Se hovedresultaterne i Afsnit 2. 
 
Et særligt nyt fokus i årets rapport er et skodindeks. Igennem de 4 år, hvor HDR har foretaget 
kortlægning og analyser rundt om i landet, har det vist sig, at skod er den største enkeltudfordring. 
Med det nye skodindeks kan kommunen se, hvordan de ligger i forhold til denne udfordring – jo 
lavere tal, jo renere er der.  
Læs mere om skodindekset i Afsnit 3. 
 
Da det er nødvendigt at arbejde med henkastet affald med specifik indsats på de enkelte lokaliteter, 
sætter vi i rapporten særligt fokus på 2 kritiske lokaliteter, én hvor der er kritisk niveau for al 
henkastet affald og én hvor der specifikt er kritisk niveau af skod, hvor kommunen med fordel særligt 
kan gøre en indsats de(t) næste år. 
Læs om de kritiske lokaliteter i Afsnit 4. 
 
For dels at understøtte kommunerne i deres bestræbelser på renholdelse, vel vidende at det kan 
være vanskeligt at komme ud i randområderne med gammelt affald, og dels for at bevidstgøre og 
engagere borgerne lokalt, har vi i 2018 opstartet et nyt koncept: Ren Natur. HDR koordinerer en 
indsats, hvor kommunerne udpeger ruter til indsamling af affald, frivillige lokale foreninger samler 
henkastet affald på ruterne, og nationale virksomheder sponsorerer foreningernes indsats. 
I kan læse mere om Ren Natur på dette link: https://rennatur.org/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Billederne er fra lok. nr.5, Fredensborg Station  
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                                         Afsnit 1: 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyseomfang 

Billederne er fra forskellige lokaliteter i 

Fredensborg Kommune 
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Analysestruktur  
 
Vi analyserer 20 lokalitetstyper (de konkrete adresser er udpeget af kommunen) i to kategorigrupper. 

Gruppe 1 består af lokaliteter med en høj intensitet af trafik og mennesker. Gruppen er inddelt i 3 

kategorityper: centrum, trafik og knudepunkter. Den anden kategorigruppe er lokaliteter placeret i 

natur eller hvor mennesker bor. Disse er indelt i grupperne bolig og natur.  

Kategori  
type 

Lokalitets-
nummer 

20 Lokalitetstyper 
(80 målepunkter) 

Kategorigrupper: 
 

Centrum 

1 Torve og pladser 

Kategorigruppe 1: 
 

Består af lokaliteter med en 
høj intensitet af trafik og 

mennesker 

 

2 Hovedgader og gågader 

3 Sidegader 

4 
Parker og rekreative 

områder  

Trafik 

5 
Busstationer, togstationer 

og havne 

6 
Parkeringspladser i 

byområder 

7 Hoved indfaldsvej 

8 Lokal indfaldsvej 

Knudepunkter 

9 
Turistattraktioner og 

kultursteder 

10 Skoler og gymnasier 

11 
Kontorhuse, sportsarenaer, 
hospitaler og universiteter  

12 
Indkøbscentre eller andre 

indkøbsområder 

Bolig 

13 
Tæt befolkede 

boligområder i indre by 

Kategorigruppe 2: 
 

Intensiteten af trafik og 
mennesker er lav på disse 

lokaliteter. 

14 Socialt boligbyggeri 

15 
Villa- og 

rækkehusbebyggelse 

16 
Lokalt mindre boligområde 

(ikke ved de større byer)   

Natur 

17 Naturområder og naturstier 

18 Søer, å-løb og kanaler 

19 Skove og rastepladser 

20 Strande og klitområder 
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Følgende kommuner er blevet kortlagt i 2019 

Med et samlet indbyggertal på godt 2,6 mio. i de 23 kommuner, hvor vi har gennemført 

kortlægningsanalysen af henkastet affald, dækker vi potentielt 46% af Danmarks befolkning. Vi har 

gennemført i alt 3.644 interview, hvilket er en stigning på 10 % i forhold til 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunenavn Antal indbyggere 
pr. kommune -  
2018- opgørelse 
(1000) 

Kommunen indgår i 
følgende kommunegruppe 

Ishøj 23 

Kommunegruppe A 
 

Indbyggerantal: 
Mindre end 55.000 

 

Tønder 38 

Fredensborg 41 

Vordingborg 46 

Ballerup 48 

Kalundborg 49 

Fredericia 51 

Haderslev 56 

Kommunegruppe B 
 

Indbyggerantal: 
Mellem 55- og 90.000  

 

Svendborg 59 

Frederikshavn 60 

Køge 60 

Helsingør 63 

Næstved 83 

Roskilde 87 

Herning 89 

Kolding 93 

Kommunegruppe C 
 

Indbyggerantal:  
Over 90.000  

 

Randers 98 

Frederiksberg 104 

Esbjerg 116 

Odense 202 

Aalborg 214 

Århus 340 

København 613 
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Hvor er analysen gennemført? 

D. 24, 25. og 26. april besøgte Hold Danmark Rents konsulenter 20 lokaliteter i Fredensborg 

Kommune. Det nederste kort viser et forstørret udsnit af Fredensborg by. På næste side ses 

lokalitetsadresserne. 
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Adresser på de kortlagte lokaliteter 

Følgende 20 lokaliteter er kortlagt i 2019. Kommunen har, efter anmodning fra HDR, udvalgt 

lokalitetsadresserne og det primære målepunkt.   

NR: Lokalitetstype Adresse By 

1 Torve og hovedgader Nivå Center, Torv Fredensborg 

2 Hovedgader og gågader Jernbanegade/ Slotsgaden Fredensborg 

3 Sidegader Christian Boecksvej Fredensborg 

4 Parker og rekreative områder  Nivåvej Nivå 

5 
Busstationer, togstationer og 

havne 
Fredensborg Station Fredensborg 

6 
Parkeringspladser i 

byområder 
Christianshusvej Kokkedal 

7 Hoved indfaldsvej Kongevejen/Humlebækvej Fredensborg 

8 Lokal indfaldsvej Kokkedal/ McDonalds Kokkedal 

9 
Turistattraktioner og 

kultursteder 
Fredensborg Slot Fredensborg 

10 Skoler og gymnasier Fredensborg skole Fredensborg 

11 
Kontorhuse, sportsarenaer, 
hospitaler og universiteter  

Kratbjerg Fredensborg 

12 
Indkøbscentre eller 

indkøbsområder 
Nivå Center, indkøb Nivå 

13 
Tæt befolkede boligområder i 

indre by 
Kokkedal, Skovengen Kokkedal 

14 Socialt boligbyggeri Islandshøjparken  Nivå 

15 Villa- og rækkehusbebyggelse Kovangen Fredensborg Fredensborg 

16 
Lokalt mindre boligområde 

(uden for større byer)   
Strandvænget Nivå 

17 Naturområder og naturstier Fredstoften/ Fredetoftevej Karlebo 

18 Søer, å-løb og kanaler Sørup ishus Fredensborg 

19 Skove og rastepladser Louisevej Humlebæk 

20 Strande og klitområder Nivå Havn Nivå 
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                                        Afsnit 2:                                 

 

        

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysens hovedresultater 

 

Billedet er fra lok. nr.18, Sørup Ishus 
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Samlet konklusion af kortlægningsanalysen 
 
I skemaet herunder kan aflæses, at den generelle tilfredshed med kommunen, som er kommet til 
udtryk i interviewene, ligger på 79%. Borgertilfredsheden er på samme niveau som i 2018. Det 
gennemsnitlige resultat af den tekniske analyse på de 20 lokaliteter er på et tilfredsstillinde teknisk 
renholdelses niveau (farvekode grøn). Den gennemsnitlige placering på skodindekset for de 20 
lokaliteter ligger på 4 på en skala fra 1-9. Det giver et delvist acceptabelt niveau. De 2 mest kritiske 
lokaliteter udvalgt på baggrund af kortlægningsresultaterne er Christianshusvej og Kokkedal/ 
McDonalds. Begge lokaliteter er tilhørende kategoritypen, Trafik. 
Sammenlignet med 2018 er kommunens tekniske renholdelse på samme niveau som i 2018. 
 
I de fleste kommuner er borgerne normalt altid mere tilfredse renholdelsesniveauet end hvad de 
tekniske analyser viser. Dette er også tilfældet i Fredensborg Kommune. Ser man på de tekniske 
resultater så er det skod som er den affaldstype der er mest generende i Fredensborg Kommune. 
Kommunen har fået et skodindeks på 4, hvilket er blandt de bedste skod-indekstal i kommunegruppe 
A. Se forklaringen på skodindeks-niveauet i skema 9 på side 29 
Samlet set er renholdelsesniveauet i Fredensborg Kommune tilfredsstillende. Det er imidlirtid 
nødvendigt at arbejde med en nedbringelse af skodmængderne på et par kritiske lokaliter i 
kommunen. Se afsnit 4 der behandler de kriske lokaliteter der bør sættes fokus på. 

 
 
 
 

Skema 1 

Analysens hovedresultater 
 

Seneste 2 analyseår 
 

Bemærkninger 

Borger 

Andel af de interviewede 
borgere der var tilfredse 

med kommunens 
renholdelsesstandard 

2019 2018 
Der er interviewet 155 
borgere i Fredensborg 
Kommune 79% 80% 

Teknik 
 

Samlet renholdelsesniveau 
for de 20 lokaliteter 

  
 

Se karakterskalaen i 
skema 6 s.26 

Karakterniveau 2,3 2,5 

HDR`s bedømmelse af det 
samlede tekniske 

renholdelsesniveau for de 
20 lokaliteter i Fredensborg 

Kommune 

Tilfredsstillende 
teknisk 

renholdelses 
niveau 

Tilfredsstillen-
de teknisk 

renholdelses 
niveau 

Analysen er baseret 
på 80 målepunkter af 
100 m i længden og 

op til 6 meter i 
bredden 

Skod 
Kommunens samlede 
skodindeks for alle 80 

målepunkter 

 
Et skodindeks på 4 betegnes af HDR 
som et delvist acceptabelt niveau  

Kritiske 
lokaliteter 

De 2 mest kritiske 
lokaliteter i analysen 

o Christianshusvej  
o Kokkedal/ McDonalds  

(Se beskrivelsen i Afsnit 4 om kritiske lokaliteter) 
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Fredensborg Kommunes samlede tekniske analyseresultat set 
i forhold til andre kommuner i kommunegruppe A 
 
Herunder ses kommunens indplacering i forhold til andre kommuner med nogenlunde samme 
indbyggertal. For kommunens indplacering i kommunegruppe se s. 7. Der vil altid være en vis 
usikkerhed i sammenligningsgrundlaget, da kommunerne selv vælger adresser inden for 
lokalitetstyperne. Resultatet i diagram 1 udtrykker således en tendens i renholdelsesniveau mellem 
de enkelte kommuner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
I ovenstående diagram 1 kan vi se, at Fredensborg Kommune er blandt de bedste kommuner i gruppe 
A, hvad angår den gennemsnitlige renholdelseskvalitet for alle 80 analyserede målepunkter.  

 
 
Følgende kommuner indgår i ovenstående diagram: Kommunerækkefølgen er ikke identisk med 
rækkefølgen i Diagram 1 
(Kommuner med mindre end 55.000 indbyggere)  

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 

Ishøj 

Tønder 

Fredensborg 

Vordingborg 

Ballerup 

Kalundborg 

Fredericia 
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Hovedresultater for borgerinterview                                              

Vi har interviewet 155 borgere på 7 lokaliteter. I det følgende viser vi tre dimensioner af svarene, 

afspejlet i tre nøgletal. I Afsnit 3 kan I læse mere om spørgerammen for interviewene og se 

yderligere resultater. 

 

Spørgsmål 4: Hvad synes du generelt om kommunens renholdelsesstandard for 

henkastet affald?  

79% af de interviewede borgere er generelt tilfredse med renholdelsesniveauet i 

kommunen. %-tallet er udregnet ud fra det samlede antal borgere, der har set sig i 

stand til at svare på spørgsmålet. Fx har besøgende eller turister med begrænset 

kendskab til kommunen ikke altid kunnet svare. Enkelte andre borgere har ikke set sig 

i stand til at svare ja eller nej på spørgsmålet, men har fx svaret midt imellem, fifty-

fifty eller lignende.  

Herunder ses nogle af de supplerende kommentarer, som borgerne uhjulpet afgav. For en liste over 

alle borgernes udtalelser se Bilag 1. En parentes efter en borgerkommentar viser, hvor mange 

borgere der har sagt det samme. 

Om kommunens indsats, de tilfredse borgere: 

➢ Der er som regel rent, det kommer an på årstiderne osv. 

➢ Det er da udmærket, det kan vi godt være stolte over. 

➢ Det er okay, der er kun lidt ved de forladte bygninger. 

➢ Her er rigtig pænt, vi kan ikke sige noget dårligt (2).   

Om kommunens indsats, de utilfredse borgere: 

➢ Jeg tænker, måske sørge for, at der ikke ligger skrald på gaden og sætte flere skraldespande 

op.  

➢ Der skal være lidt pænere, jeg ser dem ikke så meget, kun om vinteren. 

➢ De skulle sørge for at fjerne mere affald. 

➢ De kunne godt få flere biler herud og feje. 

Om skraldespande og andet teknisk udstyr: 

➢ Der skal flere skraldespande op, for hvad skal folk ellers gøre, end bare at smide affaldet? 

➢ Det som faktisk sviner, er fuglene som hiver ting op af skraldespandene på stationerne. De 

har jo regnet ud, at der er mad i. 

➢ Jeg er tilfreds, men der kunne godt være affaldssortering. 

Om borgernes adfærd: 

➢ De kan jo ikke gøre for at folk i ny og næ smider skrald.  

➢ Det er et ansvar for folk generelt. 

➢ Bedre at folk lærer, det ikke kun er kommunens arbejde, og ikke kun sidder i sofaen og er et 

flødehoved. 

➢ Hvis kommunen kan opdrage borgerne til ikke at være sådan nogle grisebasser. 

 

79% 
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Spørgsmål 2: Er du tilfreds med, hvor rent der er, her hvor vi står?  

Hvor vi netop har set de interviewede borgeres tilfredshed med kommunens generelle indsats, ser vi 

i det følgende borgernes tilfredshed med renholdelsen på de specifikke lokaliteter, hvor de er blevet 

interviewet. Man kan således godt være generelt tilfreds med kommunens indsats og samtidig ikke 

være tilfreds med, hvor rent der er på specifikke lokaliteter. Det kan fx være, at man mener 

kommunen gør hvad den kan, men at det er et spørgsmål om borgernes adfærd. 

 

87% af de interviewede borgere er tilfredse med, hvor rent der er på den specifikke 

lokalitet, hvor de er blevet spurgt. Dette %-tal er et vægtet tal, hvor der er taget 

hensyn til antallet af adspurgte på den enkelte lokalitet. Lokaliteter med under 10 

adspurgte er ikke medtaget i vægtningsberegningen.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Spørgsmål 3: Er der særlige steder i kommunen, hvor der er problemer med 

henkastet affald?  

  
 

27% af de interviewede borgere svarer nej på spørgsmålet, om der er specifikke 

lokaliteter i kommunen, hvor der er problemer med henkastet affald. Disse borgere 

kunne altså glædeligvis ikke komme i tanke om steder i kommuner, hvor der lå 

henkastet affald.  I Afsnit 3 kommer vi ind på, hvilke problematiske lokaliteter de 

resterende interviewede kunne nævne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultater fra borgeranalysen på lokalitetsniveau kan I læse om i Afsnit 3 

87% 

27% 

Borgertilfredshed på lok. nr.12, 

Nivå centret  

 

Borgertilfredshed på lok. nr.19, 

Louisevej, Humlebæk 

 

100% 

91% 
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Hovedresultat for teknisk bedømmelse af 
renholdelsesniveauet 

 

Hvilken kategoritype og gruppe har de største problemer med henkastet 
affald? 
 

I skema 2 herunder kan gennemsnitskarakteren for hver af de 2 kategorigrupper og de 5 
kategorityper aflæses. Bemærk at skalaen går fra 1-6, hvor karakteren 1 gives til en ren lokalitet. Vi 
kan således se, at gennemsnittet for kategorigruppe 1 er 2,6 (farvekode grøn = tilfredsstillende 
niveau). Går vi et lag dybere og ser på kategorityperne, opdager vi, at et gennemsnit af lokaliteterne i 
Centrum er 2,2 og for Knudepunkter er den 2,3 - hvilket er ganske pænt. For lokaliteterne under 
kategoritype Trafik er karakteren 3,4 – det er højt, men ikke usædvanligt for denne kategoritype. 
Kategorigruppe 2 får karakteren 1,8 (farvekode hvid = meget tilfredsstillende niveau).  Denne 
karakter dækker over kategorityperne Natur og Bolig, som begge ligger pænt. For en nærmere 
forklaring af farvekoder og karakterer se skema 6 s.26 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skema 2 
 

Kategori 
type 

 

Gennemsnits 
karakter for 

hver 
kategoritype 

Teknisk karakter pr. 
kategorigruppe 

2018 

Centrum 2,2  Gruppe 1: 
Centrum 

Trafik 
Knudepunkter              

  

Trafik 3,4 

Knudepunkter 2,3 2,6 2,7 

Bolig 2,0 
  Gruppe 2: 

Bolig 
Natur            

  

Natur 1,6 1,8 2,4 

Billederne er fra lok. nr.16, 

Strandvænget i Nivå 

 

Punkt 7, Bilag 1: Fredensborg Kommunes konklusionsrapport 2019.pdf



16 
 

Tendensudviklingen vedr. henkastet affald i Fredensborg Kommune 
 
Tendensudviklingen fastlægges gennem en samlet teknisk vurdering af renholdelsesniveauet på de 
lokalitetstyper der er blevet analyseret de senest 3 år. HDR vurdere ikke affaldsudviklingen for de 
lokaliteter der både i 2017 og 2019 har fået en hvid eller grøn tilfredsstillende karakter. Dette 
skyldes, at affaldsmængderne på lokaliteter med en tilfredsstillende karakter er så små, at forskellen 
i affaldsmængderne ikke bør indgå i en tendensvurdering. 
  
Ud fra ovenstående forudsætning, er det kun 6 ud af de 20 lokaliteter i 2019 der kan vurderes i 
forhold til udviklingstendensen i renhold på lokalitetsniveau. De øvrige 14 lokaliteter i 2019 analysen 
har enten haft et tilfredsstillende renholdelsesniveau i både 2017 og 2019 eller har kun været 
kortlagt i et eller to år. 
  
Konklusion vedr. tendensudviklingen i renhold i Fredensborg Kommune 
I 2019 analysen har 16 ud af de 20 analyserede lokaliteter fået en tilfredsstillende karakter i 
bedømmelsen af renholdelsesniveauet hvilket er meget imponerende.  
Da renholdelsesniveauet generelt er tilfredsstillende både i 2017 og 2019, koncentrere HDR sig alene 
om affaldsudviklingen for de 6 lokaliteter der er vist i skema 2A.  Af skemaet fremgår det, at lokalitet 
nr. 7, 8 og 14 har samme acceptable/ kritiske renholdelsesniveau både i 2017 og 2019. De 3 øvrige 
lokaliteter har fået en bedre karakter i renhold i 2019 i forhold til 2017. HDR anbefaler at være særlig 
opmærksom på affaldsudviklingen for alle lokaliteter nævnt i skema 2A. 
 
HDR udskifter hvert år en række lokaliteter for at sikre, at det ikke er de samme 80 målepunkter man 
analysere år efter år. Hver lokalitet kortlægges på de samme 4 målepunkter hvert år. 
  
Siden HDR startede på kortlægningsanalyserne i Fredensborg Kommune, er der blevet kortlagt 23 
forskellige lokaliteter/ adresser svarende til 92 målepunkter rundt om i kommunen. Selvom HDR 
således har udskiftet mange adresser/ lokaliteter rundt om i kommunen så er det samlede 
øjebliksbillede af renholdelsen i kommunen fortsat tilfredsstillende. 

 

 
*Renholdelsen vurderes til at være på samme niveau, når der er tale om en karakterforskel mellem  
  2019 og 2017 på max. plus/ minus 0,5 karakterpoint. 
**Renholdelsesniveauet er enten bedre eller dårligere mellem årene når karakterforskellen er på   
    mere end 0,5 karakterpoint. 

Skema 
2A 

 

Nr. 

Adresse på de enkelte 
lokaliteter som er 

analyseret gennem 3 år 

Teknisk 
karaktergennemsnit for 

de enkelte år 

Forskel i renholdelses niveau 
mellem 2017 og 2019 

2019 2017 
Samme 
niveau* 

Mere 
rent** 

Mindre 
rent** 

1 Nivå Center, Torv 2,3 3,5  ✓   

2 Jernbanegade/ Slotsgaden 2,5 3,3  ✓   

5 Fredensborg Station 2,5 3,8  ✓   

7 Kongevejen/Humlebækvej 3,0 3,0 ✓    

8 Kokkedal/ McDonalds 4,3 4,3 ✓    

14 Islandshøjparken 3,0 2,8 ✓    
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Fredensborg Kommunes samlede tekniske analyseresultat for 
kategorigruppe 1, set i forhold til andre kommuner i 
kommunegruppe A 
 
Kommunens tekniske gennemsnit for kategoritype 1: Centrum, Trafik og Knudepunkter, som vist på 
foregående side, er herunder i diagram 2 vist i forhold til de andre kommuner i samme 
kommunegruppe. Vi viser ikke et tilsvarende sammenlignende diagram for kategoritype 2: Bolig og 
Natur, da vi har erfaring for, at der for disse kategorier ikke er den store forskel fra kommune til 
kommune.  
Kommunen sammenlignes med andre kommuner med nogenlunde samme indbyggertal. For 
kommunens indplacering i kommunegruppe se s. 7. Der vil dog altid være en vis usikkerhed i 
sammenligningsgrundlaget, da kommunerne selv vælger adressen inden for hver lokalitetstype. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ovenstående diagram ses det, at Fredensborg Kommune ligger helt i top i forhold til de øvrige 
kommuner hvad angår renholdelsesniveauet for kategorigruppe 1. Bemærk at flere kommuner har 
fået en gul karakter i renhold. En enkelt kommune har fået en hvid og meget tilfredsstillende 
karakter i renhold for kategorityperne, centrum, trafik og knudepunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billederne er fra lok. nr. 8, McDonalds i Kokkedal 
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Hovedresultat for kommunens indekstal for skod 
 
Skodindekset er et målstyringsværktøj inddelt i 9 indekstal og 5 indeksgrupper, der får farvekoder fra 
hvid (tilfredsstillende niveau) over gul og orange til brun (meget kritisk niveau). Dette indeks gør det 
muligt hurtigt at få et overblik over skodproblemernes omfang generelt for hele analysen 
(kommunen), eller på den enkelte lokalitet, sammenlignet med andre kommuner og i udvikling over 
tid. For nærmere beskrivelse af skodindekset se s. 29-32 

 
 

Fredensborg Kommunes skodindeks set i forhold til andre kommuner i 
kommunegruppe A 
 

Fredensborg Kommune har fået et samlet skodindekstal på 4 for alle 80 målepunkter på de 20 
lokaliteter. Dette indekstal svarer til at der i gennemsnit er optalt 36 skod på hvert målepunkt. 
Et målepunkt er på 100 meter i længden og op til 6 meter i bredden. 
Som det fremgår af nedenstående diagram 3, så er Fredensborg Kommune placeret i toppen af 
gruppen. Bemærk at en enkelt kommune har et gennemsnitlig indekstal på 6. (Delvist kritisk) 
 
Kommunen bør generelt arbejde med at nedbringe skodmængderne. De mange skod medvirker til at 
borgerne også smider andet affald i by og i natur. Et indekstal på 3 som gennemsnit for kommunen 
vil være et godt mål at sætte. Dette tal svarer til et acceptabelt niveau i renholdelseskvalitet for 
skod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Indekstal 

                                  

     Delvist kritisk niveau i mængden af skod i Fredensborg Kommune 
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Hvilken kategoritype og gruppe har de største problemer med skod i 
Fredensborg Kommune?  
 

I skema 3 herunder kan indekstallet for hver af de 2 kategorigrupper og de 5 kategorityper aflæses. 
Indeks-skalaen går fra 1-9, hvor indeks 1 gives til en ren lokalitet.  Af skemaet fremgår det at 
kategorigruppe 1 har fået et indekstal på 5 (gråzone = ikke acceptabelt niveau, men dog ikke kritisk). 
Går vi et lag dybere og ser på kategorityperne indenfor gruppe 1, så opdager vi, at et gennemsnit af 
lokaliteterne i kategoritype Knudepunkter giver indekstal 3 - hvilket er et acceptabelt niveau, For 
kategoritype Centrum får vi indekstal 4, som er et delvist acceptabelt niveau, men for lokaliteterne 
under kategoritype Trafik er indekstallet 6 – hvilket er oppe i Delvist kritisk niveau. Kategorigruppe 2 
får indekstallet 3 (acceptabelt niveau), dette indekstal dækker over en ren Natur, hvor vi er på 
indekstal 1 (meget tilfredsstillende niveau), og indekstal 3 for lokaliteterne i kategoritype Bolig – altså 
acceptabelt niveau. For en nærmere forklaring af indekstallene for skod se skema 9 s.29  

 
 

Skema 3 

Kategori 
Type 

 
 

Gennemsnitlig 
antal skod 

pr. målepunkt 
pr. kategoritype 

Antal skod i gennemsnit pr. 
kategorigruppe pr. målepunkt 

skod Indeks 

Centrum 37 
 

 Gruppe 1: 
Centrum 

Trafik 
Knudepunkter              

 
49 skod 

Trafik 81 
 

Knudepunkter 29 
 

Bolig 28 
 Gruppe 2: 

Bolig 
Natur 

 
16 skod 

Natur 4 
 

 

Antallet af skod på de enkelte lokaliteter fremgår af Afsnit 3 
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                                           Afsnit 3: 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyseresultater på 

lokalitetsniveau 

Billederne er fra lokalitet nr. 4: 

Nivåvej, rekreativt område 
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Borgeranalyse 2019 

Der er i år blevet gennemført interview med 3.644 borgere fordelt på 23 kommuner over hele landet.  

I Fredensborg Kommune er der gennemført 155 interview. 

Interviewene er lavet på 7 af de 20 lokaliteter, der er blevet kortlagt. Lokaliteterne med interview er 

dem med det største flow af borgere. Alle tilfældigt forbipasserende borgere på en tidsramme på 

max 1 time hvert sted er inviteret til at deltage. Vi har tilstræbt at få et repræsentativt demografisk 

udsnit af kommunens borgere. Et interview varer typisk 3-5 minutter og perioden, hvor der 

interviewes, ligger typisk mellem kl. 10 og 17.  

Spørgeskemaet indeholder følgende 4 spørgsmål: 

Spørgsmål 1: Er du bosat i denne kommune?   

Her er der mulighed for at svare om man er bosat, på besøg fra en anden kommune eller udenlandsk 

turist. Vores hovedfokus er på besvarelser fra borgere bosat i kommunen.      

Spørgsmål 2: Er du tilfreds med, hvor rent der er, her hvor vi står? 

Vi beder borgeren se sig omkring på den lokalitet, hvor vi står og interviewer, og vurdere om de er 

tilfredse med renholdelsen.  

Spørgsmål 3: Er der særlige steder i kommunen, hvor der er problemer med henkastet 

affald?  

Her beder vi borgeren nævne lokaliteter i by eller natur i kommunen, hvor de har oplevet henkastet 

affald. 

Spørgsmål 4: Hvad synes du generelt om kommunens renholdelsesstandard for henkastet 

affald?  

Her spørger vi til borgerens tilfredshed med kommunens indsats generelt. Dette spørgsmål er 

allerede behandlet i hovedkonklusionen for borgerinterview på s. 13 

 

Svarene på spørgsmålene fremgår af de følgende sider. Vi har valgt at fremhæve de svar og temaer, 

som har været dominerende i borgernes besvarelser af de enkelte spørgsmål. 

For samtlige svar henvises til Bilag 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billederne er fra lok. nr. 20, Nivå strand og havn 
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 Spørgsmål 1: Er du bosat i denne kommune?        

 

Skema 4 viser fordelingen mellem de interviewede personer fordelt på bosat i kommunen, 

besøgende fra anden kommune eller udenlandsk turist. 

 

Skema 4 Enhed 
Er bosat i 

kommunen 

På besøg fra 
en anden 
kommune 

Er 
udenlandsk 

turist 

Samlet antal 
interviewede 

borgere 

2019 

Stk. 104 42 9 

155 
%* 67% 27% 6% 

     * evt. unøjagtigheder i % sammenlægningerne skyldes oprundinger til hele tal. 

Når vi ser på besvarelser over tilfredshed med renholdelsen på den enkelte lokalitet, er der en 

tendens til at turister lidt oftere svarer positivt end de, der er bosat i kommunen. Dette hænger 

sikkert sammen med den generelle positive og afslappede feriestemning turisterne befinder sig i, og 

at en del turister kommer fra lande, hvor henkastet affald er en større udfordring end i Danmark. Vi 

har dog valgt ikke at udregne disse tal, da de adspurgte turister udgør en forholdsvis lille del af de 

samlede besvarelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billederne er fra lokalitet nr. 6: 

Christianshusvej i Kokkedal 
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Spørgsmål 2: Er du tilfreds med, hvor rent der er, her hvor vi står?  

 
Herunder ses, hvor mange borgere, der har været tilfredse med renholdelsen på de enkelte 

lokaliteter. For liste over lokalitetsadresser se Afsnit 1: Analyseomfang s. 9 i denne rapport. 

 

Skema 5 Borgerbesvarelse om renholdelseskvaliteten på den enkelte lokalitet 

Lokalitet 
Nr. 

Antal 
borger 

interview 

Andel af de interviewede 
borgere der var tilfredse 

med 
renholdelseskvaliteten på 

lokaliteten (%) 

Lokalitetens andel af alle 
borgerbesvarelser (%) 

Samlet opgørelse 
over den 

borgerandel, der 
er tilfredse med 
renholdelsen (%) 

2 51 96 % 34 % 33 procentpoint 

5 20 80 % 13 % 11 procentpoint 

8 23 61 % 15 % 9 procentpoint 

9 11 91 % 7 % 7 procentpoint 

12 34 91 % 23 % 21 procentpoint 

18 10 90 % 7 % 6 procentpoint 

19 6 100 %  %*  Procentpoint* 

I alt: 155  100%** 87 %* 

*ved udregning af den vægtede andel af borgere, der er tilfredse med renholdelsen på de enkelte lokaliteter 
medregnes ikke lokaliteter, hvor under 10 borgere er blevet spurgt. 
** evt. unøjagtigheder i % sammenlægningerne skyldes oprundinger til hele tal. 

 

Generelt udviser borgerne høj tilfredshed med renholdelsen på de enkelte lokaliteter. Dog udviser 
borgerne lav tilfredshed med renholdelsen ved McDonalds i Kokkedal (lokalitet 8) – de tekniske 
analyser understøtter denne oplevelse af meget affald (rød farvekode = kritisk niveau) og mange 
skod på lokaliteten (indekstal 7 = kritisk niveau). Borgerne er mest tilfredse med renholdelsen i 
Jernbanegade (lokalitet 2), på Louisevej (lokalitet 19), ved Fredensborg Slot (lokalitet 9) og ved Nivå 
Centret (lokalitet 12), dette understøtter de tekniske analyser, bortset fra en del skod i Jernbanegade 
og ved Fredensborg Slot. For de tekniske analyser se skema 7 og skema 10.  
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Spørgsmål 3: Er der særlige steder i kommunen, hvor der er problemer med 

henkastet affald?  

  
 

Her giver vi borgerne mulighed for at pege på steder i deres kommune, hvor de har oplevet 

henkastet affald. 27 % af de adspurgte borgere kunne ikke pege på steder, hvor der er udfordringer 

med henkastet affald. Derudover var der nogle der ikke følte sig i stand til at svare, da de var 

besøgende eller turister uden særligt kendskab til kommunen. 

Herunder nævnes de steder, som har fået flest henvisninger, suppleret med borgernes uddybende 

kommentarer. For hele listen over borgernes henvisninger se Bilag 1.  

En parentes efter en lokalitet viser, hvor mange borgere der har nævnt det samme sted. 

➢ Langs vejene generelt (10) Så ser man pludselig en dåse, som ryger ud ad vinduet. Nu er det 

meste groet til, men om foråret/efteråret ser det ud af h… til. Ved vejkanter generelt i 

kommunen, folk smider skod og andet ud ad vinduerne. Tilkørslen til motorvejen imod 

København, der samles der rigtigt meget, det er som om folk tænker, at det skal ud ad 

vinduet, inden de kommer på motorvejen. Runddelen mod Hillerød der ligger meget skrald, 

alt muligt. Kongevejen, landevejen og centralt ved stationen, der ligger altid meget, for folk 

er bare ligeglade. Der er generelt meget plastic, som er smidt ud fra bilerne. Niverød Krydset, 

der ligger dåser, men det er ikke noget særsyn. Helsingørvej, der ligger meget affald hen ad 

vejen. Helsingørvej, der flyder ting og sager- hold da op.  

➢ Åen langs Kongevejen (4) Folk er bare nogle svin. Der ligger ofte meget, den er møgbeskidt.  

Åen skummer meget, der ligger cykler og alt muligt mærkeligt. 

 

➢ Generelt langs stierne (6) Jeg går hver dag og samler op, og jeg kan hurtigt fylde en pose. 

Meget papir, plast og emballage på stierne. Stisystemet Vilhelmsro fra skolen ned til Brugsen 

ligger der affald – de har ellers sat skraldespande op. Stien ved Fredensborg Station, der er 

lidt skrald op ad stien, men ellers er her fint. Stisystem Islandshøj, der kunne de godt sætte 

flere skraldespande op. Cykelstierne ved Fredensborghallen, der er blevet fjernet 

affaldsbøtter - jeg samler skrald op i området og kommer altid hjem med en fuld pose. 

 

➢ Busstoppestederne (4) Der er ofte mange skod - tænker det er fordi, de fleste skraldespande 

er blevet sparet væk. Busstoppene på Kongevejen - der ligger meget Macdonalds langs 

vejene. Der ligger generelt alt muligt skrammel, plastic poser og skidt og møg. Rådhuset ved 

stoppestedet - der er et kæmpe svineri - kaffebægre, mademballage.  

➢ Stationerne (4) Kokkedal Station - der er ekstremt mange cigaretskod og tyggegummi. På 

græsarealerne, når jeg går tur med min hund, er jeg nødt til at samle plastic osv. op. Nivå 

Station er beskidt. 

 

Særligt langs vejene og i åen langs Kongevejen oplever borgerne, at der er udfordringer med 
henkastet affald. Det smides bl.a. ud af bilerne. Langs cykel- og gangstier finder borgerne også meget 
affald. Ved busstoppestederne og på stationerne er det især mange skod, der generer borgerne.  
Mulige indsatser kan I læse mere om i værktøjskassen i Afsnit 4. Nogle af de borgernævnte adresser 
herover kunne være kommende målepunkter for HDR. 
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Samlet bedømmelse af borgerbesvarelserne i Fredensborg Kommune 
 
Den vægtede andel af borgere, der er tilfredse med renholdelsen på de enkelte lokaliteter er 87 %, 

hvilket er pænt højt. Dog udviser borgerne lav tilfredshed med renholdelsen ved McDonalds i 

Kokkedal (lokalitet 8) – hvilket de tekniske analyser understøtter. Borgerne er mest tilfredse med 

renholdelsen i Jernbanegade (lokalitet 2), på Louisevej (lokalitet 19), ved Fredensborg Slot (lokalitet 

9) og ved Nivå Centret (lokalitet 12). 

Når der spørges til den generelle tilfredshed med kommunens renholdelse, er 79 % af de, der har set 

sig i stand til at svare, tilfredse. Mange nævner, at det er borgernes adfærd og ikke kommunens 

renholdelsesindsats, der skal sættes ind overfor. Enkelte nævner at fugle går i skraldespande og 

spreder affald, andre at de ønsker sig affaldssortering i det offentlige rum. 

Når vi spørger til steder med problemer med henkastet affald, svarer 27 % at de ikke kender nogle 

steder, og det er jo glædeligt. De, der nævner steder med problemer med affald, har mange 

forskellige enkeltstående bud, som alle kan ses i Bilag 1.  

Mange peger på affald langs vejene og i åen langs Kongevejen. Også generelt langs cykel- og 

gangstier opleves udfordringer med affald. På stationer og busstopppesteder er det især skod, der 

opleves som problemet. I år kortlagde vi på Fredensborg Station, hvor affaldsmængderne var inde for 

det grønne tilfredsstillende niveau, men skodmængder gav et indekstal på 6, hvilket er delvist kritisk 

niveau. 

Vi skal have for øje at kortlægningsanalysen er et øjebliksbillede, og derfor kan borgernes tilfredshed 

med en lokalitet afvige fra de tekniske målinger, vi har foretaget. Der er dog rimelig 

overensstemmelse mellem borgeroplevelsen af renholdelsen i Fredensborg Kommune og de tekniske 

analyser vi har foretaget af skod og andet affald.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Billedet er fra lokalitet nr.17, Fredstoften 
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Teknisk bedømmelse af renholdelsesniveauet 
 

HDR’s` kortlægningsmodel er blevet designet under hensyn til førnævnte analysekrav og indbyggede 

usikkerheder, hvilket har resulteret i, at alle konklusioner i rapporten generelt er løftet op på et 

resultat niveau, hvor der udelukkende arbejdes med tendenser. Idet resultaterne i kortlægningen 

altid skal ses som tendenser, har HDR valgt at benytte en farvekode, (se nedenstående Skema 6) som 

udtrykker de 20 lokalitetstypers tekniske renholdelsesstandard. Farverne benyttes både ved 

bedømmelsen af en kommune eller en kategori, men mest af alt ved bedømmelsen af den enkelte 

lokalitetstype.  

Grænsefladen mellem de enkelte farver, er fastlagt af HDR under hensyn til de mængder af 

henkastet affald, som skønnes rimelige i antal inden for hver af de 5 farveniveauer.   

Alle HDR`s tekniske analyser gennemføres på 4 målepunkter for hver enkelt lokalitetstype. Hvert 

målepunkt bedømmes efter en skala fra 1-6, hvor 1 er rent og 6 er meget beskidt. Det samlede 

karaktergennemsnit for de 4 målepunkter udtrykker renholdelsesniveauet for lokalitetstypen. Dette 

gennemsnit omsættes som nævnt til en ’farvekarakter’.  

Som eksempel vil karaktergennemsnittet mellem >1,8 og 2,8 resultere i en grøn farve for lokaliteten. 

HDR`s bedømmelse af en lokalitets renholdelsesniveau, der har fået en grøn farve i karakter, 

beskriver et ’tilfredsstillende niveau’. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er den oprindelige CEN-model, som HDR har videreudviklet på. Som supplement til denne 
traditionelle tekniske analyse, har vi i år udviklet et skodindeks, da skod har vist sig at være det 
største enkeltstående affaldsproblem. Læs mere om skodindekset s. 29 
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Bedømmelse af det tekniske renholdelsesniveau for kategorigruppe 1 
 
Herunder kan resultaterne for de enkelte lokaliteter aflæses i kategorityperne Centrum, Trafik og 
Knudepunkter. De lokaliteter der måtte få farvekode rød = Kritisk niveau eller farvekode grå = Meget 
kritisk niveau overføres til uddybende behandling i Skema 13 s. 33 
 

 

På p-pladsen ved Christianshusvej og den lokale indfaldsvej ved McDonald i Kokkedal viser den 
tekniske bedømmelse et kritisk niveau, og på disse lokaliteter kræves en særlig indsats. De kritiske 
lokaliteter bliver behandlet nærmere i Afsnit 4.   
Når den visuelle analyse er gennemført ude på en lokalitet, så tæller HDR konsulenten efterfølgende 
hvor mange skod, der rent faktisk ligger på alle 4 målepunkter. Gennemsnittet i skodmængder for 
lokalitetens 4 målepunkter danner grundlag for en fastlæggelse af lokalitetens skodindekstal.  Læs 
om skodindeks fra s. 29. For visse lokaliteter kan der være en mindre forskel mellem karakteren for 
den visuelle bedømmelse af målepunkterne og skodoptællingen på de samme målepunkter. Derfor 
kan lokaliteten fx være bedømt lidt mere kritisk i skodanalysen end i den generelle tekniske 
vurdering af samme målepunkter.  

 
 

Skema 7 

Bedømmelse af renholdelsesniveauet for både stort og småt affald samt skod. 
Gennemsnit for de 4 målepunkter på hver lokalitet 

Kategorityper Nr. 
Adresse på de enkelte 

lokaliteter 

Meget 
tilfreds- 
stillende 
niveau 

Tilfreds- 
stillende 
niveau 

Acceptabelt 
niveau 

Kritisk 
niveau 

Meget 
kritisk 
niveau 

Centrum 

1 Nivå center, Torv  
 

   

2 Jernbanegade/ Slotsgaden  
 

   

3 Christian Boecksvej  
 

   

4 Nivåvej 
 

    

Trafik 

5 Fredensborg Station  
 

   

6 Christianshusvej    
 

 

7 Kongevejen/Humlebækvej   
 

  

8 Kokkedal/ McDonalds    
 

 

Knudepunkter 

9 Fredensborg Slot  
 

   

10 Fredensborg skole  
 

   

11 Kratbjerg  
 

   

12 Nivå center, indkøb  
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Bedømmelse af det tekniske renholdelsesniveau for kategorigruppe 2 
 
Herunder kan det tekniske renholdelsesniveau for lokaliteter med lav intensitet af trafik og 
mennesker, dvs. kategorityperne Bolig og Natur, aflæses. 
 

 
 

Islandshøjparken har fået farvekode gul, der betyder et acceptabelt renholdelses-niveau, men de 
øvrige lokaliteter i kategorityperne Bolig og Natur, har meget fine resultater med enten 
tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende niveau for renholdelsen. 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skema 8 

Bedømmelse af renholdelsesniveauet for både stort og småt affald samt skod. 
Gennemsnit for de 4 målepunkter på hver lokalitet 

Kategorityper Nr. 
Adresse på de enkelte 

lokaliteter 

Meget 
tilfreds- 
stillende 
niveau 

Tilfreds- 
stillende 
niveau 

Acceptabelt 
niveau 

Kritisk 
niveau 

Meget 
kritisk 
niveau 

Bolig 
 

13 Kokkedal, Skovengen  
 

   

14 Islandshøjparken   
 

  

15 Kovangen Fredensborg 
 

    

16 Strandvænget 
 

    

Natur 
 

17 
Fredstoften/ 
Fredetoftevej  

    

18 Sørup ishus 
 

    

19 Louisevej 
 

    

20 Nivå Havn  
 

   

Billederne er fra lok. nr.14, Islandshøjparken 
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Etablering af et skodindeks i Danmark 
 
Da Hold Danmark Rent gennem de sidste 4 års kortlægninger af henkastet affald, har kunnet 
konstatere, at mængden af henkastede skod i det offentlige rum er et massivt og stigende problem, 
har vi i år, som noget helt nyt, udviklet et skodindeks. Udover at skod ikke pynter i by og natur, har 
de en lang nedbrydningstid, og kan være farlige for børn, planter og dyr. Desuden kan mange skod på 
en lokalitet have den såkalde ’brokenwindows’- effekt, hvor én type affald signalerer sjusk og 
akkumulerer folks ligegyldighed med lokaliteten, så det tiltrækker andet affald.  
Skodindekset er et målstyringsværktøj inddelt i 9 indekstal og 5 indeksgrupper, der får farvekoder fra 
hvid (tilfredsstillende niveau) over gul og orange til brun (meget kritisk niveau). Dette indeks gør det 
muligt hurtigt at få et overblik over problemets omfang generelt, på den enkelte lokalitet og også 
sammenlignet med andre kommuner og i udvikling over tid. 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indekstallene for hver lokalitet i Fredensborg Kommune 
På næste side vises indekstallene for skod baseret på optælling af skod på alle 80 målepunkter. 
Indekstallet pr. lokalitet er fastlagt på basis af gennemsnittet i antal optalte skod for de 4 
målepunkter for hver lokalitet.  

Skema 9 

Indekstal 
for skod: 

Antal skod 
pr. 

indekstal 

HDR`s bedømmelse af 
renholdelsesniveauet 
for skod pr. indekstal: 

Indeks-
gruppering 

1 0-5 
Meget tilfredsstillende 

niveau Tilfredsstillende 
niveau 

2 6-15 Tilfredsstillende niveau 

3 16-30 Acceptabelt niveau 
Acceptabelt 

niveau 

4 31-45 Delvist acceptabelt niveau 

5 46-65 
Ikke acceptabelt niveau, 

men dog ikke kritisk 
”GRÅZONE” 

niveau 

6 66-99 Delvist kritisk niveau 

Kritisk niveau 

7 100-300 Kritisk niveau 

8 301-500 Meget kritisk niveau 
Meget kritisk 

niveau 
9 >500 

Helt uacceptabelt kritisk 
niveau 
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Skema 10                         Bedømmelse af renholdelsesniveauet for skod 
    Gennemsnit for de 4 målepunkter på hver lokalitet = Indekstal 

Kategorityper Nr. 
Adresse på de enkelte 

lokaliteter 

Tilfreds- 
stillende 
niveau 

Acceptabelt 
niveau 

”GRÅZONE” 
niveau 

Kritisk 
niveau 

Meget 
kritisk 
niveau 

Centrum 

1 Nivå Center, Torv 
 

    

2 Jernbanegade/ Slotsgaden   
 

  

3 Christian Boecksvej   
 

  

4 Nivåvej 
 

    

Trafik 

5 Fredensborg Station    
 

 

6 Christianshusvej    
 

 

7 Kongevejen/Humlebækvej  
 

   

8 Kokkedal/ McDonalds    
 

 

Knudepunkter 

9 Fredensborg Slot   
 

  

10 Fredensborg skole 
 

    

11 Kratbjerg  
 

   

12 Nivå Center, indkøb  
 

   

Bolig 

13 Kokkedal, Skovengen  
 

   

14 Islandshøjparken     
 

 

15 Kovangen Fredensborg 
 

    

16 Strandvænget 
 

    

Natur 

17 
Fredstoften/ 
Fredetoftevej  

    

18 Sørup ishus. 
 

    

19 Louisevej 
 

    

20 Nivå Havn 
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Samlet oversigt over skodfordelingen i forhold til de 20 lokaliteter 
 

Når HDR beregner gennemsnittet af antal skod pr. målepunkt, lokalitet, kategorigruppe eller for hele 
kommunen, så medregnes ikke de målepunkter der har fået skodindeks 9. Disse målepunkter er så 
kritiske at de umiddelbart bør optimeres i renhold. Hvis denne optimering ikke er påbegyndt i forhold 
til HDRs næste kortlægning af kommunen, så bliver skodmængderne indregnet i gennemsnitstallet 
for de 80 målepunkter. Fredensborg Kommune har ingen lokaliteter i analysen som har fået indekstal 
9. 
Bemærkninger til skema 11: 
- 77% af de optalte skod er registreret på 7 ud af de 20 analyserede lokaliteter. 
- 12 ud af 20 lokaliteter har et acceptabelt eller tilfredsstillende niveau i skodbelastning.  
- kun på 5 % af målepunkterne blev der ikke observeret nogle skod 
- 69% af de optalte skod er registreret på 4 kritiske eller delvist kritiske lokaliteter 
- Hvis de 4 mest kritiske lokaliteter blev forbedret i skodbelastning til fx et indeksniveau 4 - delvist 
acceptabelt niveau, så vil indekstallet for hele kommunens analyse være på 3, altså tæt på et 
acceptabelt niveau. HDR anbefaler derfor at kommunen i særlig grad sætter fokus på de kritiske 
lokaliteter nævnt i skema 13. Læs om forslag til optimeringsmuligheder i Afsnit 4. 

 

 
* evt. unøjagtigheder i % sammenlægningerne skyldes oprundinger til hele tal. 
**Tallet overføres til skema 12 

På næste side vises samtlige skodoptællinger på de 80 målepunkter 

Skema 11 

 
Indekstal 

Bedømmelses 
niveau 

Antal 
lokaliteter 

Samlet 
optalte 

skodmængder 
for hvert 

indeksniveau 

Andel af de 
samlede 
optalte 

skodmængder 
i ananlysen 

Gennemsnitlig 
antal skod pr. 
målepunkt* 

7 Kritisk niveau 2 864 30% 108 

6 
Delvist kritisk 

niveau 
2 600 21% 75 

5 

Ikke acceptabelt 
niveau, men dog 

ikke kritisk 
3 736 26% 61 

4 

Delvist 
acceptabelt 

niveau 
1 148 5% 37 

3 
Acceptabelt 

niveau 
3 276 10% 23 

2 
Tilfredsstillende 

niveau 
3 144 5% 12 

1 

Meget 
tilfredsstillende 

niveau 
6 84 3% 4 

I alt 20 2.852 100%* 36** 
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Nedenstående skema 12 viser de optalte skodmængder på samtlige 80 
målepunkter i analysen. 
 

 

Bemærkninger til skema 12: Den gule farve indikerer et kritisk niveau på målepunktet, med risiko for 
at fremme henkastning af andet affald på lokaliteten. *De 4 målepunkter på en lokalitet består af et 
primært målepunkt(P) og 3 sekundære målepunkter(S). Det er kommunen der vælger hvor det 
primære målepunkt er placeret på hver lokalitet. Hvis kommunen ønsker yderligere oplysninger om 
enkelte kritiske målepunkter, kan man rette henvendelse til HDR.  

Skema 
12 

 Målepunkter* Antal skod i 
gennemsnit 

Nr. Lokalitetsadresser: P S-1 S-2 S-3 

6 Christianshusvej 185 128 13 122 112 

8 Kokkedal/ McDonalds 57 225 81 52 104 

14 Islandshøjparken  97 19 71 131 80 

5 Fredensborg Station 36 3 178 63 70 

3 Christian Boecksvej 125 83 8 41 64 

2 Jernbanegade/ Slotsgaden 86 73 47 44 63 

9 Fredensborg Slot 131 80 8 9 57 

7 Kongevejen/Humlebækvej 35 49 27 38 37 

13 Kokkedal, Skovengen 21 9 46 29 26 

12 Nivå Center, indkøb 27 7 9 51 24 

11 Kratbjerg 12 8 37 19 19 

1 Nivå Center, Torv 11 2 10 36 15 

10 Fredensborg skole 24 19 12 4 15 

16 Strandvænget 6 2 13 1 6 

4 Nivåvej 2 8 10 0 5 

20 Nivå Havn 7 4 5 4 5 

18 Sørup ishus 4 2 2 9 4 

19 Louisevej 1 5 1 9 4 

17 
Fredstoften/ 
Fredetoftevej 

6 2 0 0 2 

15 Kovangen Fredensborg 0 1 3 1 1 

Gennemsnitlig antal skod pr. målepunkt for samtlige 80 
målepunkter. 

 
36 
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Samlet oversigt over de lokaliteter, der primært bør forbedres i forhold til 
problemer med henkastet affald 

 
I nedenstående skema 13 er der indsat de lokaliteter, som er blevet bedømt som kritiske i renhold 
enten ud fra den samlede tekniske bedømmelse af alle typer henkastet affald på lokaliteten eller ud 
fra den udvidede bedømmelse af optalte skod på de enkelte lokaliteter (skodindeks). 
På basis af dette skema udvælges de lokaliteter, som omtales nærmere i afsnit 4 vedr. en optimering 
af renholdelsesniveauet på lokaliteterne. 
De samlede analyseresultater for de lokaliteter, hvor der er gennemført borgerinterview, fremgår af 
lokalitetsrapporten. 
 
På den næste side har HDR udarbejdet en samlet bedømmelse af det tekniske renholdelsesniveau i 
Fredensborg Kommune for alle de analyserede lokaliteter. Husk også at se borgerbemærkningerne til 
renholdelsesniveauet i Fredensborg Kommune på side 24 
  

*Stort affald er større end længden/bredden på et betalingskort/ kreditkort. 
**30% af de samlede skodmængder er optalt på ovennævnte 2 udvalgte lokaliteter. 
Bemærk: Parentesen efter hver adresse henviser til lokalitetsnummeret i analysen. 
 

Hvorfor er der forskel på det tekniske analyseresultat og skodanalysen på den samme lokalitet? 
Som tidligere nævnt så bliver hvert målepunkt først bedømt visuelt af HDRs konsulent, uden at 
affaldsmængderne fysisk tælles. Konsulenten gennemgår de 4 målepunkter på hver 100 meter og 
giver hvert målepunkt en karakter for alt henkastet affald. Et gennemsnit af karakteren for de fire 
målepunkter giver lokalitet sin samlede karakter. Se den tekniske karakterskala i skema 6 på s. 26 og i 
skema 17 i Lokalitetsrapporten. Efterfølgende bliver der optalt præcist hvor mange skod, der ligger 
på de samme 4 målepunkter. Ud fra gennemsnittet i skodantal for de 4 målepunkter, tildeles 
lokaliteten et indekstal i renholdelsesniveau for skod. Tælleopgørelsen viser næsten altid, at der var 
lidt mere affald på målepunkterne end konsulenten kunne se ved den visuelle gennemgang. Derfor 
kan der være en mindre forskel i bedømmelsen af lokaliteten mellem den tekniske analyse og 
skodindekset.  

Skema 13 

Udvælgelse af de kritiske lokaliteter i analysen set i forhold til de tekniske resultater og 
indeksniveauet for de optalte skodmængder 

Teknisk bedømmelse: 
Samlet bedømmelse af 

renholdelsesniveauet for alle typer 
affald på målepunktet 

 

Kritiske 
lokaliteter i analysen 

 
Nedenstående lokaliteter har 
fået en kritisk bedømmelse i 

renholdelsesniveau.** 
 

 

Skod optælling 
Lokaliteternes 
renholdelses 

bedømmelse set i forhold 
til de faktisk optalte 

skodmængder pr. 
målepunkt 

Se den tekniske 
karakter-

bedømmelse i 
skema 7 og 8 

Hvilke 
affaldstyper er i 

særlig grad årsag 
til den kritiske 
bedømmelse? 

Stort* Småt Skod 
Se bedømmelsen i HDRs 
skodindeks i skema 10 

Kritisk x x X Christianshusvej (6) Kritisk 

Kritisk x x x Kokkedal/ McDonalds (8) Kritisk 
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HDRs bemærkninger til det samlede tekniske renholdelsesniveau i Fredensborg 
Kommune  

 
 Borgerne er som tidligere omtalt tilfredse med kommunens indsats for at holde by og natur rent for 
affald. I Fredensborg Kommune er borgertilfredsheden på 79%. 
 
Den tekniske bedømmelse af de 80 målepunkter er generelt tilfredsstillende. Kun indenfor 
kategorien, Trafik er der problemer med renholdelsesniveauet i Fredensborg Kommune. Det skal dog 
bemærkes, at trafikområdet generelt er vanskeligt at holde helt rent. HDR betragter derfor et gult 
acceptabelt renholdelsesniveau for trafiklokaliteterne som det niveau man bør styre efter i forhold til 
kommunens ressourceprioritering. 
 
Flere af lokaliteterne indenfor trafik har både problemer med skod og henkastet affald generelt. 
Kommunen bør derfor arbejde med de kritiske lokaliteter i Kokkedal, så det gennemsnitlige 
renholdelsesniveau forbedres. 
 
Som det fremgår af nærværende rapport, så har Fredensborg Kommune fået et skodindekstal på 4 og 
en teknisk karakter på 2,3. Det anbefales derfor i første omgang at arbejde videre med en 
vedligeholdelse af det tilfredsstillende renholdelsesniveau generelt i kommunen samtidig med at der 
udarbejdes en mindre procesplan for en yderligere nedbringelse af skodmængderne på de 2 
lokaliteter hvor der er blevet optalt kritiske mængder af skod og stort og småt affald.  
 
En af løsningerne på affaldsproblemerne er et målrettet arbejde med at styrke bevidstgørelsen 
blandt rygere og borgere omkring henkastet affald.  
Kommune anbefales i den forbindelse at fortsætte det tætte samarbejde med frivillige ildsjæle og 
lokale foreninger der yder en stor indsats med indsamling af henkastet affald på udvalgte områder i 
kommunen. Ren Natur konceptet, som Fredensborg Kommune har været en del af i 2019, er en af 
mulighederne for et fortsat samarbejde med de lokale foreninger og det lokale erhvervsliv. 
 
HDR har som målsætning i 2020, at etablere et tæt samarbejde med producenter og udbydere af 
tobaksprodukter, med henblik på udvikling af et tværkommunalt samarbejde omkring en 
nedbringelse af skodmængderne i Danmark. Denne indsats vil altid have fokus på de lokale 
problemer med skod og behovet for lokale kommunikations aktiviteter mm. 
 
En målstyring der sigter mod et samlet skod-indekstal på 3 for kommunen, anbefales. 
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                                  Afsnit 4: 
                                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimering af                    

kritiske lokaliteter  

Billederne er fra forskellige 

lokaliteter i analysen 
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Brug af forskellige metoder og værktøjer i forhold til en 

forbedring af renholdelsesniveauet på lokaliteterne 
I Afsnit 3 skema 13 er nævnt de lokaliteter, som har fået en kritisk bedømmelse i 

kortlægningsanalysen. I nærværende afsnit har vi udvalgt 2 af disse kritiske lokaliteter som omtales 

senere i forhold til en forbedring af renholdelsesstandarden. 

Valg af metoder og værktøjer ved en sådan forbedringsproces er mangeartede og HDR har derfor 

udarbejdet en ’værktøjskasse’, som kan benyttes i forhold til det forbedringsbehov, man står over 

for.  

Først vises en særlig model med fokus på nedbringelse af skodmængderne i det offentlige rum. 

Modellen er udarbejdet af HDR og indeholder 4 fokusområder, hvor 2 områder er målrettet 

kommunernes arbejde med en optimering af de enkelte lokaliteter. 

Dernæst vises en generel ”værktøjskasse” i skema 14. Dette skema er inddelt i 5 grupper, der 

omtaler forskellige metoder som kan benyttes, når man har fokus på en nedbringelse af henkastet 

affald i det offentlige rum. 

I forlængelse af denne rapport forudsættes det, at kommunens driftsafdeling og kommunikations- 

medarbejdere sætter sig sammen for at drøfte følgende: 

• Hvilke kritiske lokaliteter skal først optimeres? 

• Hvilke optimeringsværktøjer kan man gøre brug af?  

Værktøj der kan medvirke til en begrænsning i antallet af skod i Danmark 

HDR har gennem flere år arbejdet med nedenstående optimeringsmodel i forhold til en begrænsning 

af skodmængderne i det offentlige rum. Modellen har primært været brugt internt i HDR, men vi har 

nu valgt at lade den indgå som et generelt styringsværktøj i forhold til valg af indsatsområder, når 

bl.a. kommunerne skal prioritere, hvor og hvordan de skal løse det ofte store lokale skodproblem. 

Modellen består af 4 hovedindsatsområder, som på forskellig vis kan benyttes af alle de aktører, der 

er påvirket af det store samfundsproblem, som skod er. Det skal bemærkes, at modellens 

fokusområde 1 og 2 i særlig grad er rettet mod den enkelte kommunes arbejde ude på lokaliteterne.  

Optimeringsmodel til nedbringelse af skodmængderne i Danmark 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Særlige fokusområder for kommunen 

kommunerne 
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Bemærkninger til de 4 fokusområder:  

I det følgende er der kort nævnt nogle af de forhold der bør vurderes, når man ønsker at arbejde 

med en nedbringelse af skodmængderne i kommunen. Det grønne felt efter overskriften på hvert 

fokusområde beskriver hvilke interessenter der i særlig grad skal arbejde med fokusområdet. 

Fokusområde 1: Kortlægning og viden: HDR og kommunen    

• Kortlægning af trafik og adfærdsmønstre på lokaliteterne  

• Er der særlige trafikveje, hvor man kan fange rygernes opmærksomhed? 

• Hvor står folk og ryger? 

• Hvilke lokaliteter i kommunen er kritiske i forhold til en nedbringelse af skodmængderne? 

• Status omkring skod på alle kritiske lokaliteter og forbedring i indekstallene i kommunen 

• Information/ oplysning om problemerne med skod både lokalt og nationalt 

Fokusområde 2: Kritiske lokaliteter: Kommunen 

• Frekvensen i skodrengøring på kritiske lokaliteter bør vurderes  

• Gør rent i dagtimerne på de kritiske lokaliteter 

• Opsæt vertikale askebægre på kritiske lokaliteter, når rygeren er i bevægelse 

• Eventuelt brug af rygeriste, når rygerne står stille/venter 

• Montering af askebægre på siden af affaldsspanden, hvis der smides mange skod ved siden 

af affaldsspanden. Mange rygere tror de ikke må smide skod i affaldsspanden 

• Brug nudging, når der opsættes askebægre på kritiske lokaliteter 

• Benyt en synlig gul farve på alle askebægre og affaldsspande 

• ’Fortæl’ via nudging/skilte, hvor lang afstanden er til et askebæger  

• Dialog med ejere/udlejere, når rygere står uden for matriklen og ryger – uden askebægre 

Fokusområde 3: Styrke bevidstgørelsen hos rygerne: Producenter og udbydere 

• Mere end 90% af al rygning sker i dag uden for i det fri.  

• Ingen negativ kommunikation i forhold til skodproblemerne  

• Som kommune - medvirke i Ren Natur konceptet, som har til formål at styrke bevidstheden 

blandt borgerne lokalt. 

• Når man først har prøvet at samle skod op – så bliver man opmærk på skodproblemerne i 

by og natur. Fokus på det frivillige lokale samarbejde 

• Fortæl gode lokale historier om rygere, der er blevet mere bevidste om problemerne med 

skod i det offentlige rum 

• Videns udbredelse om skoddets vandring fra hånden til? 

• Kampagner der fortæller om skod og de miljømæssige problemer. Her kan lokale ansigter 

støtte op omkring en videns udbredelse om skoddets vandring fra hånden til …? 

Fokusområde 4: Udbrede kendskabet til lommeaskebægre: Alle  

• Når der ikke er et askebæger, så findes der et lommeaskebæger! 

• Udlevering af lommeaskebægre på kritiske lokaliteter 

• Køb lommeaskebægre med eget logo eller navn 

• Oplysning om distributionskanaler 

• Etablering af egne kanaler 

Skod er det stykke henkastet affald som generer borgerne mest i det offentlige rum, men ofte er det 

også affald fra to-go markedet borgerne nævner som et stort problem. På næste side vises en 

generel værktøjskasse til brug i forbindelse med en nedbringelse af henkastet affald. 
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”Værktøjskasse” for henkastet affald generelt 

Som nævnt er skod det affald, som er det største problem i alle kommuner. En målrettet indsats på 

dette område vil derfor have en stort positiv effekt for både borgerne lokalt, men også for det 

helhedsindtryk kommunen generelt viser i forhold til ønsket om en ren by og natur. Ofte er der dog 

også behov for at arbejde med en nedbringelse af mængderne af stort og småt affald. Dette kan ske 

ved hjælp af nedenstående forslag til forbedringsmetoder. 

Skema 14 

 

De 5 primære 
værktøjsgrupper 

Brug af en eller flere 
af nedenstående 

metoder til 
forbedring af 

renholdelsen på 
lokaliteten 

Bemærkninger til den enkelte metode 

’Affaldsfremmere’ 
 
 

Rengøring 
Før man starter på en given indsats, er det 
vigtigt at vurdere, om området er passet 
hvad angår oprydning, fjernelse af ukrudt, 
vedligeholdelse af belægninger mm. Dårlig 
vedligeholdelse og ’rod’ fremmer mængden 
af henkastet affald. Ovennævnte forhold 
skal altid bringes i orden, før man starter på 
en optimering af en kritisk lokalitet. 

Ukrudt 

Rod og 
vedligeholdelse 

Græs 

Bør ikke benyttes ved lokalitetsområder med 
stor trafik af gående. Der må ikke være 
græsrabatter på de sidste 50-100 meter før 
et vejkryds på de primære indfaldsveje. 

Riste omkring træer 
Bør kun benyttes i begrænset omfang. 
Ristene holder på affaldet. 

Skjulesteder 

Vi smider mere affald i det offentlige rum, 
hvis vi fornemmer, at vi ikke bliver set. 
Derfor kan det godt betale sig at have særlig 
opmærksomhed på de steder i kommunen, 
hvor der er større mulighed for at ’gemme 
sig’ bag en hæk eller under et halvtag mm.   

 
 
 
 
 
 

Dialog og 
synlighed 

 
 
 
 
 

Grænseflader 

Her tænkes på kommunale samtaler eller 
frivillige aftaler med en tredjepart, f.eks. en 
handelsstandsforening. Dialog omkring 
grænseflader vil typisk være gældende, når 
der er tale om forbedringsbehov på 
’offentlige arealer’, hvor kommunen ikke 
alene har renholdelsesforpligtelsen. 

Facadeforpligtelse 
Kender man som borger til 
facadeforpligtelsen? Håndhævelse? 

Kommunal synlighed 

Synlighed er vigtig, når kommunens 
medarbejdere i Vej & Park arbejder med 
renhold ude på gaderne og i naturen. 
Synlighed giver tryghed og en følelse af 
orden for borgerne. Synlighed medvirker 
også til en større kontakt med borgerne, når 
renholdelsen sker på de tidspunkter, hvor 
borgerne er ude i det offentlige rum. 
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På de næste sider omtales forslag til forbedringer på udvalgte kritiske lokaliteter. 

Den første kritiske lokalitet er udvalgt på baggrund af de tekniske analyseresultater for både stort og 

småt affald samt skod. Den anden kritiske lokalitet har kun problemer med skod og vil få en 

væsentlig bedre teknisk karakter, hvis skodmængderne på lokaliteten blev nedbragt. 

 
 
 Samarbejde med 

frivillige 

Samarbejde med frivillige har meget stor 
betydning i forhold til borgernes 
bevidstgørelse omkring problemerne med 
henkastet affald. Konceptet Ren Natur er 
bl.a. udviklet for at styrke borgernes 
bevidsthed og opmærksomhed omkring 
problemerne med henkastet affald. 

’Mini’ kortlægning 
Bevægelsesmønstre 
og adfærd 

Før man gennemfører en indsats, f.eks. som 
en kampagne eller en teknisk tilpasning, skal 
der altid gennemføres en lille for analyse af 
’her og nu’ situationen på lokaliteten. Fx 
kortlægning af affaldstyper, brugsmønstre 
og registrering af den gående trafik til og fra 
lokaliteten. 
Husk at være opmærksom på kikkeretningen 
og adfærd i øvrigt, når rygerne venter på fx 
en bus. Rygerne bevæger sig dagligt ind i 
områder hvor det er forbudt at ryge. 
Askebægre skal her placeres under hensyn 
til denne overgang fra rygeområde til ikke 
rygeområde i det offentlige rum. 

Tekniske løsninger 
(Affaldsspande) 

Synlighed 

Det er vigtigt, at alle skraldespande og 
askebægre, er synlige i det offentlige rum. 
Ofte skjules de bag reklamer eller er malet 
grå/grønne, og er dermed svære at se. 

Antal opsætninger 
Bør vurderes under hensyn til behovet på 
stedet herunder hundeluftere og 
borgeradfærd i øvrigt. 

Placering 

Affaldsspandene bør sættes så tæt som 
muligt på borgernes trafikvej gennem 
lokaliteten. Husk at borde-bænkesæt er 
affaldsfremmere. Derfor bør man tilstræbe 
kun at opsætte bænke, så snart det ikke er 
nødvendigt at opsætte borde. 

Type 

Affaldsspande med sideindkast anbefales for 
det meste. 
Askebægre på alle kritiske lokaliteter er en 
nødvendighed. 

Kommunikation 

Nudging 
Adfærdsregulerende kommunikation på de 
enkelte lokaliteter er ofte nødvendigt og 
værdifuldt. Husk en lille for analyse. 

Skilte 
Krav om skiltning på kritiske lokaliteter når 
der er tale en ændring i brug af udstyr eller 
placering.   

Information  
Nye aktiviteter og ny viden skal altid 
kommunikeres lokalt både via medier og 
www. 
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Kritisk lokalitet: Christianshusvej  

Lokalitetstype nr. 6: Parkeringspladser i byområder 

 

Hvad er problemet på lokaliteten?  

 
Christianshusvej er en parkeringsplads hvor der også sælges to-go mad. Lokaliteten har både 
problemer med skod og stort og småt affald. 
 
HDR har bedømt det tekniske renholdelsesniveau til, kritisk og skodindekset er på 7 svarende til et 
kritisk niveau.  
Der blev optalt 45 stykker stort affald på lokalitetens primære målepunkt og 448 skod i alt på alle 4 
målepunkter. Dette niveau er for højt selvom der er tale om en P-plads i bymæssig bebyggelse.  
 
Der er ingen tvivl om at det dårlige renholdelsesniveau er tæt forbundet med det forhold, at pladsen 
også en et ”spisested”. Derfor bør det vurderes nærmere hvilken renholdelsesforpligtelse der er 
gældende for udbyderen af to-go mad på stedet. 
 
Lokaliteten indgår i trafikkategorien og kan og skal derfor ikke være på samme renholdelsesniveau 
som for langt de fleste andre lokaliteter i Fredensborg Kommune. Imidlertid bør lokalitetens 
renholdelsesfrekvens nærmere vurderes, da Fredensborg Kommune ikke bør have 2 røde tekniske 
karakterer. 
 
Bemærk i øvrigt problemerne med ukrudt som er affaldsfremmer på lokaliteten. 
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Foto fra Christianshusvej 
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Kritisk målepunkt: Kokkedal/ McDonalds  

Lokalitetstype nr.8: Lokal indfaldsvej 

 

Hvad er problemet på lokaliteten?  

 
Under henvisning til resultaterne i vores tekniske analyser, så er der problemer med S-1 målepunktet 
foran McDonalds ud for busstoppestedet. (se målepunktsplaceringen på nedenstående foto)  
 
Der blev optalt 225 skod på målepunktet og også en del stort og småt affald. Målepunktet er meget 
vanskeligt at holde fri for affald da busstoppestedet også benyttes af elever fra en lokal skole.  
Renholdelsen i beplantningsområdet ud for McDonalds og på stisystemerne er dog ikke 
tilfredsstillende. Dette er gældende for alle typer af henkastet affald. HDR tilbyder gerne at gå i 
dialog med McDonalds omkring renhold på denne lokalitet, da HDR har et meget positivt samarbejde 
med kæden på nationalt niveau. 
En sådan dialog bør sætte fokus på renholdelsesfrekvensen foran McDonalds idet man dog skal være 
opmærksom på, at skodproblemerne må antages at komme fra bl.a elever på den nærliggende skole. 
En dialog med skolens ledelse måske være en god begyndelse. 
 
Flere af de andre målepunkter på lokaliteten har også problemer med affald, men her er der mest 
tale affald der kommer fra den høje intensitet af trafik på vejen. HDR anbefaler derfor at kommunen i 
første omgang koncentrerer sig om S-1 målepunktet, da dette målepunkt lider af det såkaldte 
”Broken Windows problem”. Læs mere om dette i den tidligere omtalte ”værktøjskasse”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61% 

Kritisk målepunkt S-1      
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Kortlægning af henkastet affald 
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Indledning 

Lokalitetsrapporten indeholder ikke alle lokaliteter, men kun de 7 lokaliteter, hvor HDR har 

gennemført borgerinterviews. Særlige borgerbemærkninger til renholdelseskvaliteten på hver 

lokalitet fremgår af de enkelte lokalitetsskemaer. Samtlige borgerkommentarer kan læses i Bilag 1.  

Som nævnt er det ikke alle lokaliteter der er beskrevet i Lokalitetsrapporten. For at sikre, at det er 

muligt for læseren at se samtlige 80 tekniske måleresultater for de 20 lokaliteter, er disse resultater 

vist i skema 15. Skemaet viser også, hvilken farvekode lokaliteten har fået.  

Skema 16 indeholder en oversigt over de affaldstyper (stort affald), som er blevet optalt på det 

primære målepunkt for samtlige lokaliteter i analysen. Skemaet indeholder 20 forskellige 

materialetyper, og viser hvor stor en andel, det enkelte materiale udgør af samtlige optalte stykker 

henkastet affald. 

Efter skema 15 og 16 vises der en side for hver lokalitet, hvor der har været gennemført 

borgerinterview. Hvert skema indeholder en bedømmelse af lokaliteten, hvad angår 

borgertilfredshed, teknisk renholdelseskvalitet for alle affaldstyper indenfor henkastet affald, samt 

en bedømmelse af renholdelsesniveauet set i forholdt til det det antal skod, der er blevet optalt på 

lokaliteten. 

I skema 17 vises der en samlet oversigt over det antal stykker affald der maksimalt må ligge på et 

målepunkt i forhold til de 6 karakterniveauer. Karakteren for målepunktet fastlægges ud fra en 

samlet vurdering af affaldsbelastningen for stort og småt affald samt skod. 
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Teknisk karakter for alle 80 målepunkter i analysen 

Skema 15 viser, hvilken teknisk karakter HDR har givet samtlige 80 målepunkter ude på de 20 

lokaliteter.  

Skema 
15 

Fredensborg Kommune 
Målepunkter 

   

Nr. Lokalitetsadresser: P S-1 S-2 S-3  

1 Nivå Centeret, Torv 2 3 2 2 2,3 

2 Jernbanegade/ Slotsgaden 3 3 2 2 2,5 

3 Christian Boecksvej 3 3 2 3 2,8 

4 Nivåvej 2 1 1 1 1,3 

5 Fredensborg Station 3 1 4 2 2,5 

6 Christianshusvej 4 4 4 4 4,0 

7 Kongevejen/Humlebækvej 3 3 3 3 3,0 

8 Kokkedal/ McDonalds 3 5 4 5 4,3 

9 Fredensborg Slot 3 2 1 2 2,0 

10 Fredensborg skole, 2 4 2 1 2,3 

11 Kratbjerg 2 1 3 3 2,3 

12 Nivå center, indkøb 3 2 2 4 2,8 

13 Kokkedal, Skovengen 2 3 2 2 2,3 

14 Islandshøjparken 3 3 3 3 3,0 

 15 Kovangen Fredensborg 1 1 3 1 1,5 

16 Strandvænget 1 1 2 1 1,3 

17 Fredstoften/ Fredetoftevej 1 1 1 1 1,0 

18 Sørup ishus. 1 2 3 1 1,8 

19 Louisevej 1 1 1 2 1,3 

20 Nivå Havn 2 3 3 2 2,5 

 

Samlet gennemsnit for hver af de 
4 typer målepunkter 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 
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Skema 16 

Resultat af affaldsoptællingen for stort henkastet affald på det 
primære målepunkt for de 20 Lokaliteter i analysen 

* evt. unøjagtigheder i % sammenlægningerne 
skyldes oprundinger til hele tal. 

Andel i procent af det samlede 
optalte store affald 

Affaldstyper: Hovedgrupper: 
Underopdeling 

af gruppen: 

Materialegruppe 1: Papir og pap: 37% 
Ingen 

underopdeling 

Materialegruppe 2: Plastgruppe: 33%  

• Plastfolie  14% 

• Plastposer  3% 

• Låg, krus og bakker af plast  5% 

• EPS (”Flamingo”  0% 

• Hård Plast  10% 

• Plastflasker  1% 

Materialegruppe 3: Metal: 7% 
Ingen 

underopdeling 

Materialegruppe 4:  
Specielle affaldstyper: 

10%  

• Ispinde  5% 

• Pinde fra vat og slik  3% 

• Sugerør og bestik  2% 

• Bæreposer  0% 

Materialegruppe 5: Dåser: 1%  

• Dåser med pant  1% 

• Dåser uden pant  0% 

• Dåser hvor pant ikke kunne 
fastlægges 

 0% 

Materialegruppe 6: Glasflasker 1%  

Materialegruppe 7: Andet:  11%  

Samlet mængde af stort affald, som er 
optalt på de 20 primære målepunkter i 

analysen (styk) 
203 
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Antal stykker affald der maksimalt må ligge på et målepunkt for hver af de 6 

karakterniveauer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den samlede karakter for et målepunkt bedømmes i forhold til en visuel gennemgang af alle 

affaldstyperne på målepunktet. Karakterfastlæggelsen er mest usikker når renholdelsesniveauet for 

et målepunkt ligger i grænsefladen mellem 2 karakterniveauer. 
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Lokalitetstype nr. 2: Hovedgader og gågader 

Adresse: Jernbanegade 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

96% 91% 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 51 32 

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 2,5 2,5 

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

  

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på lokaliteten 
for stort og småt henkastet affald 
samt skod. 

Tilfredsstillende 
niveau 

Tilfreds-
stillende 

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 63   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 5  

46-65  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Gråzone = ikke 
acceptabelt 

niveau, men dog 
ikke kritisk 

 

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

10   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
 

➢ Der ser da okay ud, der ligger ikke noget (2). 
➢ Ja, her er altid rent (2).  
➢ Der ligger mange skod lige her i hjørnet. 
➢ Lige her har jeg ikke tænkt på affald. 
➢ Ja, her er meget pænt. 
➢ Der er da meget pænt og ryddeligt. 
➢ Det har jeg ikke tænkt over. 

 

Punkt 7, Bilag 2: Fredensborg lokalitetesrapport.pdf



 

7 

Lokalitetstype nr. 5: Busstationer, togstationer og havne 

Adresse: Fredensborg Station 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

80% 68% 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 20 38 

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 2,5 3,3 

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

  

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på lokaliteten 
for stort og småt henkastet affald 
samt skod. 

Tilfredsstillende 
niveau 

Accep-
tabelt 

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 70   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 6  

66-99  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Delvist kritisk 
niveau  

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

18   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
 

➢ Nej, der ligger mange skod herunder ved bænkene, så det synes jeg ikke. 
➢ Vi er lige hurtigt på besøg, men her ligger ikke så meget, taget i betragtning at det er en station. 
➢ Ikke rigtigt, og her ser også beskidt ud. 
➢ Det syntes jeg faktisk, men her plejer også at være fint. 
➢ Ja, her er da okay. 
➢ Det har set meget værre ud, især i weekenderne og fredag eftermiddag/aften. 
➢ Jo, her er fornuftigt nok, bortset fra et par skod. 
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Lokalitetstype nr. 8: Lokal indfaldsvej 

Adresse: Kongevejen, Kokkedal 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

61% * 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 23  

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 4,3 3,8 

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

 
 

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på lokaliteten 
for stort og småt henkastet affald 
samt skod. 

Kritisk 
niveau 

Accep-
tabelt  

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 104   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 7  

100-300  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Kritisk niveau  

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

21   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
➢ Jo, her ved busstoppet er der lidt ukrudt og skod, men eller er her pænt nok. 

➢ Der er meget MacDonalds papir og cigaretskod, så ikke rigtig (2) 

➢ Nej, der er mange cigaretskod. 

➢ Jo, der er da sådan ok (2) 

➢ I dag er ikke så slemt. 

➢ Ja, i forhold til hvordan der kan se ud, mange fra skolen smider bare papir osv.  

➢ Der ligger rigtig meget plastik (2)  

➢ Her ligger papir og skod (2) 
*i 2018 blev der ikke interviewet på lokaliteten 

Punkt 7, Bilag 2: Fredensborg lokalitetesrapport.pdf



 

9 

Lokalitetstype nr. 9: Turistattraktioner og kultursteder 

Adresse: Fredensborg Slot 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

91% 80% 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 11 15 

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 2,0 2,3 

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

  

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på lokaliteten 
for stort og småt henkastet affald 
samt skod. 

Tilfredsstillende 
niveau 

Tilfreds-
stillende 

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 57   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 5  

46-65  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Gråzone = ikke 
acceptabelt 

niveau, men dog 
ikke kritisk 

 

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

13   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
 

➢ Der er så fint omkring slottet. 

➢ Her er udmærket. 

➢ Ja, det er der faktisk, jeg har ikke lagt mærke til affald.  

➢ De gør jo meget ud af det lige her ved dronningen, men kunne godt komme mere rundt i 

kommunen generelt. 

➢ Her er skod og ukrudt op ad vejkanten 

➢ Smadderdårligt, de skal sørge for at tage sådan noget her væk (peger på skod). 
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Lokalitetstype nr. 12: Indkøbscentre eller indkøbsområder 

Adresse: Nivå Centeret 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

91% * 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 34  

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 2,8 2,3 

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

  

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på lokaliteten 
for stort og småt henkastet affald 
samt skod. 

Tilfredsstillende 
niveau 

Tilfreds-
stillende 

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 24   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 3  

16-30  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Acceptabelt 
niveau  

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

13   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
➢ Jeg syntes at her er fint nok (2). 
➢ Nej, her ligger meget plastic, og ulækre skod. Men det er værst ved Netto, for 

skraldespanden er meget lille og uden låg, så det blæser rundt. 
➢ Der er ofte problemer med fugle som graver i skraldespandene ude på pladsen. Der er 

behov for nye skraldespande, som fuglene ikke kan få adgang til (4).  

➢ Jo, her ser da meget pænt ud. 
➢ Ja, det er dejligt at komme et sted hen, hvor der ikke er særligt beskidt. 
➢ Normalt er der mere beskidt her, men i dag kan vi ikke klage 

*i 2018 blev der ikke interviewet på lokaliteten 
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Lokalitetstype nr. 18: Søer, å-løb og kanaler 

Adresse: Sørup Ishus 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

90% * 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 10  

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 1,8 2,3 

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

  

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på lokaliteten 
for stort og småt henkastet affald 
samt skod. 

Tilfredsstillende 
niveau 

Tilfreds-
stillende 

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 4   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 1  

0-5  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Meget 
tilfredsstillende 

niveau 
 

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

3   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
 

➢ Ja, der ligger kun det dæk her ved bredden, men det tror jeg er blevet hevet op fra søen. 
➢ Nu er vi lige kommet, men lige her hvor vi er nu, er der da meget pænt (2). 
➢ Umiddelbart ser her meget godt ud. 
➢ Ja, der er jo ikke noget at se overhovedet.  
➢ Der ligger en ispind 
➢ Det eneste jeg savner, er synlige skraldespande. 

*i 2018 blev der ikke interviewet på lokaliteten 
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Lokalitetstype nr. 19: Skove og rastepladser 

Adresse: Louisevej* 

Kortlægningsresultater 2019 2018  

Andel af de interviewede borgere 
der var tilfreds med 
renholdelseskvaliteten på 
lokaliteten 

100% * 

Antal interviewede borgere på 
lokaliteten 6  

Teknisk gennemsnitskarakter for 
lokalitetens 4 målepunkter 1,3  

Teknisk farvekode, som er udtryk 
for det samlede renholdelses-
niveau på lokaliteten for stort og 
småt henkastet affald samt skod.  

 
 

Samlet teknisk bedømmelse i 
renholdelsesniveau på lokaliteten 
for stort og småt henkastet affald 
samt skod. 

Meget 
tilfredsstillende 

niveau 
 

Bedømmelse af skodproblemerne på lokaliteten 

Antal optalte skod i gennemsnit 
for lokalitetens 4 målepunkter 4   

Det optalte skodantal svarer til 
følgende tal i skodindeks for 
lokaliteten  

 

Antal skod pr. 100 m i længden 
og op til 6 m i bredden som 
svarer til et indekstal på 1  

0-5  

Indekstallet svarer til følgende 
bedømmelse i 
renholdelsesniveau for skod på 
lokaliteten 

Meget 
tilfredsstillende 

niveau 
 

Samlet antal stort affald* som 
blev optalt på lokalitetens 
primære målepunkt. 
*Større end et kreditkort 

3   

Borgernes tilfredshed med renholdelsesniveauet på lokaliteten (tal i parentes angiver flere svar) 
 

➢ Ja, her er meget rent og dejligt. 
➢ Ja, der er meget rent, der ligger jo ikke noget som man kan se. 
➢ Her er så lækkert at være, med design og smuk natur. 
➢ Ja, her er også 2 gartnere og 2 ældre som fjerner skod, og sørger for vedligeholdelse. 
➢ Vi kommer fra Helsingør og kører tit ud til området for at gå tur. Vi har gået her i mange år og vi 

synes altid, her er pænt 
*adressen er ny i 2019 
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Bilag 1. Alle borgerkommentarer i Fredensborg Kommune 
Tal i parentes efter udsagnet, viser, hvor mange der har sagt det samme. 

Borgernes svar på spørgsmålet, om de er tilfredse med renholdelsen på den 
enkelte lokalitet: 

Kommentarer til lokalitet 2: Jernbanegade  

 Ja, jeg elsker at komme her. 
 Ja, det er jeg altid. 
 Lige her er jeg. 
 Der ser da okay ud, der ligger ikke noget (2). 
 Ja, her er altid rent (2).  
 Der ligger mange skod lige her i hjørnet. 
 Lige her har jeg ikke tænkt på affald. 
 Ja, her er meget pænt. 
 Der er da meget pænt og ryddeligt. 
 Det har jeg ikke tænkt over. 
 Ja, her er rent nok, I danskere holder jeres land meget rent, også på vejene. Det er ikke det samme 

som i mit hjemland Grækenland, der har man en helt anden holdning. 
 Ja, her plejer der også at være rent.  
 Ja, det er jeg. 
 Ja, det syntes jeg (2). 
 Når man kigger rundt, så er der da meget rent. 
 Poser flyder rundt. 

 

Kommentarer til lokalitet 5: Fredensborg Station 

 Nu kommer jeg her ikke så tit, men lige her er der da fint. 
 Nej, der ligger mange skod herunder ved bænkene, så det synes jeg ikke. 
 Vi er lige hurtigt på besøg, men her ligger ikke så meget, taget i betragtning at det er en station. 
 Ikke rigtigt, og her ser også beskidt ud. 
 Det syntes jeg faktisk, men her plejer også at være fint. 
 Ja, her er da okay. 
 Det har set meget værre ud, især i weekenderne og fredag eftermiddag/aften. 
 Jo, her er fornuftigt nok, bortset fra et par skod. 
 Her ligger skod i vejkanterne 

 

Kommentarer til lokalitet 8: Kongevejen  

 Jo, her ved busstoppet er der lidt ukrudt og skod, men eller er her pænt nok. 
 Ikke så rent igen, her ligger MacDonalds papir og flyder, især i buskene. 
 Der er meget MacDonalds papir og cigaretskod, så ikke rigtig. 
 Ja, forholdsvist. 
 Nej, der er mange cigaretskod. 
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 Jo, der er da sådan ok (2). 
 I dag er ikke så slemt. 
 Jo, i det store hele. 
 Jo, sådan rimeligt fornuftigt. 
 Ja, i forhold til hvordan der kan se ud, mange fra skolen smider bare papir osv.  
 Der ligger rigtig meget plastik (2)  
 No look, there is a carton. 
 Her ligger papir og skod (2) 
 Der ligger to skraldeposer, men ellers plejer her at være pænt 
 Bortset fra derovre, hvor der ligger lidt 
 Kun efter NG-fester er her beskidt 

  

Kommentarer til lokalitet 9: Fredensborg Slot 

 Ja, der er meget rent her, jeg kan tydeligt mærke forskel på her og København. 
 Der er så fint omkring slottet. 
 Her er udmærket. 
 Ja, her er da ikke værre end så mange steder, nu hvor jeg arbejder i flere områder i kommunen, så 

kommer jeg jo lidt rundt. 
 Ja, det er der faktisk, jeg har ikke lagt mærke til affald.  
 De gør jo meget ud af det lige her ved dronningen, men kunne godt komme mere rundt i 

kommunen generelt. 
 Her er skod og ukrudt op ad vejkanten 
 Smadderdårligt, de skal sørge for at tage sådan noget her væk (peger på skod). 

 

Kommentarer til lokalitet 12: Nivå Centeret  

 Jo, der er også ret menneske tomt. 
 Ja, her plejer de også at køre med feje maskinen om morgenen. 
 Nej, ved Netto blæser der mange plastic poser rundt. 
 Jo, i dag er det okay rent, men det er her som regel også. 
 Jo, det er rimeligt fornuftigt, ukrudtet kan man jo ikke gøre så meget ved, det vokser jo hurtigt (2). 
 Jeg synes, at her er fint nok (2). 
 Ja, sådan okay. 
 Nej, her ligger meget plastic, og ulækre skod. Men det er værst ved Netto, for skraldespanden er 

meget lille og uden låg, så det blæser rundt. 
 Jo, her ser da meget pænt ud. 
 Det er jeg vel. 
 Lige her er der (2). 
 Her er generelt pænt, men der skal nogle andre forretninger op, så man kan handle andre steder 

end Netto.  
 Ja, det er dejligt at komme et sted hen, hvor der ikke er særligt beskidt. 
 Normalt er der mere beskidt her, men i dag kan vi ikke klage 
 Der flyder affald rundt 
 Der er skrald ovre ved glasflaskecontainerne.  
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 Der skal være en arbejdsmand mere. 
 På stien, der er ude ved det grønne område (ved siden af Netto) ligger der tit hundelorte og skod. 

Der hænger skraldespande, så skal folk også putte dem i. 
 Der er ofte problemer med fugle som graver i skraldespandene ude på pladsen. Det resulterer i at 

skraldet flyver rundt på pladsen, der er behov for nye skraldespande, som fuglene ikke kan få 
adgang til (4).  
 
 

Kommentarer til lokalitet 18: Sørup Ishus 

 Ja, her er så dejligt, også ovre i slotsparken (2). 
 Ja, der ligger kun det dæk her ved bredden, men det tror jeg er blevet hevet op fra søen. 
 Nu er vi lige kommet, men lige her hvor vi er nu, er der da meget pænt (2). 
 Umiddelbart ser her meget godt ud. 
 Ja, der er jo ikke noget at se overhovedet.  
 Der ligger en ispind 
 Det eneste jeg savner, er synlige skraldespande. 

  

Kommentarer til lokalitet 19: Louisevej 

 Ja, her er meget rent og dejligt. 
 Ja, der er meget rent, der ligger jo ikke noget som man kan se. 
 Her er så lækkert at være, med design og smuk natur. 
 Ja, her er også 2 gartnere og 2 ældre som fjerner skod, og sørger for vedligeholdelse. 
 Vi kommer fra Helsingør og kører tit ud til området for at gå tur. Vi har gået her i mange år og vi 

synes altid, her er pænt 

 

Steder borgerne nævner, hvor der er problemer med henkastet affald:  

Stedets navn Hvad er problemet? 
Langs vejene generelt (10) Så ser man pludselig en dåse, som ryger ud ad 

vinduet. Nu er det meste groet til, men om 
foråret/efteråret ser det ud af h… til. Ved vejkanter 
generelt i kommunen, folk smider skod og andet 
ud ad vinduerne. Tilkørslen til motorvejen imod 
København, der samles der rigtigt meget, det er 
som om folk tænker, at det skal ud ad vinduet, 
inden de kommer på motorvejen. Runddelen mod 
Hillerød der ligger meget skrald, alt muligt. 
Kongevejen, landevejen og centralt ved stationen, 
der ligger altid meget, for folk er bare ligeglade. 
Der er generelt meget plastic, som er smidt ud fra 
bilerne. Niverød Krydset, der ligger dåser, men det 
er ikke noget særsyn. Helsingørvej, der ligger 
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meget affald hen ad vejen. Helsingørvej, der flyder 
ting og sager- hold da op. 

Netto og Aldi ved Jernbanegade (2) Der er så møgbeskidt, og elevatoren er overtegnet 
og alt muligt - den er ellers lige kommet op. Ved 
Netto og Aldi er der tit affald - det kniber. 

De grønne områder  Skal der generelt gøres mere ved. 
Bennedictevej  Der ligger typisk fast food og flasker. 
Stationsvej  Typisk er det papir fra bageren og dåser.  
Ved det gamle posthus (2) Der ser altså ikke godt ud, det er synd at sådan en 

bygning bare står sådan.  
Grønholt Skoven derude ad. 
Kokkedal  Der ligger nogle gange lidt. 
Fitness-centeret  Der er bare mange skod, og de blæser ind til mig.  
Solvænget  Folk smider flasker og skod inde i hækken. 
Busstoppestederne (4) Der er ofte mange skod - tænker det er fordi, de 

fleste skraldespande er blevet sparet væk. 
Busstoppene på Kongevejen - der ligger meget 
Macdonalds langs vejene. Der ligger generelt alt 
muligt skrammel, plastic poser og skidt og møg. 
Rådhuset ved stoppestedet - der er et kæmpe 
svineri - kaffebægre, mademballage. 

Generelt (2) Der skal flere skraldespande op, har selv prøvet at 
stå med 2 børn og hænderne fulde, og så er der 
bare ingen skraldespande - så sætter jeg det bare, 
for så må kommunen selv rydde op, når de ikke gør 
det lettere. Skod er et problem. 

Åen langs Kongevejen (4) Folk er bare nogle svin. Der ligger ofte meget, den 
er møgbeskidt.  Åen skummer meget, der ligger 
cykler og alt muligt mærkeligt. 

Skolerne ved Macdonalds  Der bliver altså smidt meget, for de unge bliver 
ikke opdraget.  

Macdonalds, Føtex og Rema 1000 Der er bare ikke nok skraldespande op.  
Holmegårdscentret Der er super klamt.  
Lige før søen Ved containeren på p-pladsen, er der altid dåser, 

skrald og alt muligt.  
Nivå Centeret (4) Ved Netto kan det blive bedre. Ved containerne på 

p-pladsen, der flyder det tit ved siden af - ellers kan 
jeg ikke komme på noget. Lige ved netto, ser det 
altid voldsomt ud. 

Generelt langs stierne (6) Jeg går hver dag og samler op, og jeg kan hurtigt 
fylde en pose. Meget papir, plast og emballage på 
stierne. Stisystemet Vilhelmsro fra skolen ned til 
Brugsen ligger der affald – de har ellers sat 
skraldespande op. Stien ved Fredensborg Station, 
der er lidt skrald op ad stien, men ellers er her fint. 
Stisystem Islandshøj, der kunne de godt sætte flere 
skraldespande op. Cykelstierne ved 
Fredensborghallen, der er blevet fjernet 

Punkt 7, Bilag 3: Fredensborg Bilag 1 alle borgerkommentarer.pdf



5 
 

affaldsbøtter - jeg samler skrald op i området og 
kommer altid hjem med en fuld pose. 

Netto ved Kokkedalcentret Cigaretter og plastik 
Fredensborg Skole Cigaretter, cigaretpakker. Bare skrald i det hele 

taget - der mangler skraldespande. 
Espergærde Strand Ligger mange dåser, øldåser, mest i 

sommerperioden 
Stationerne (4) Kokkedal Station - der er ekstremt mange 

cigaretskod og tyggegummi. På græsarealerne, når 
jeg går tur med min hund, er jeg nødt til at samle 
plastic osv. op. Nivå Station er beskidt. 

Fra Nivå Havn til Sletten Havn Ligger emballage, i forbindelse med når folk har 
spist. 

Slåenhøj  Ved containerne ligger der storskrald som 
madrasser 

Esrup Sø ved Sørup Is Sparet på skraldespandene. 
Slotsparken (2)  Nogen glemmer at smide deres ting ud. Flere 

skraldespande ved Slotsparken. 
Slotshaven Der kan ligge en del. 
Slotsgade 4 ved Store Kro Der ligger meget ispapir og dåser. 
Slotsvænget  Står skrald op ad skraldespande - det undrer én, 

når her er så pænt. 
Emdrup Skole Der ligger skrald ved siden af skraldespandene. 
Jernbaneoverskæringen ved Kongevejen Storskrald, bl.a. sofaer 
Vandtårnet ved Veksebovej  Et sted folk ’hygger sig og spiser’, bliver der 

efterladt skrald. 
 

De, der ikke kunne nævne steder med henkastet affald sagde: 

De fleste besøgende og turister kunne ikke svare på spørgsmålet, da de ikke havde været så mange andre 
steder i Fredensborg Kommune. 

 Jeg er stødt på lidt rundtomkring, men det er tilfældigt, tror jeg. 
 Jeg kan ikke komme på noget. 
 Ikke noget, der er noget, altså. 
 Jeg vil sige at 85% af kommunen er rimelig ren.  
 Det syntes jeg faktisk ikke. 
 Det kan jeg ikke lige huske. 
 Ikke noget lige sådan, men der er huller i vejene (2).  
 Det er svært at sige noget bestemt, men generelt lidt alle vegne.  
 Så meget kommer jeg ikke rundt, for går kun i skole her (2). 
 Jeg kommer kun her ved stoppestederne på Kongevejen, så det kan jeg ikke sige noget om.  
 Nej, så skulle det være ved Netto og Aldi, når der er helligdage, men ellers ikke.   
 Nej, jeg syntes at det bliver holdt meget pænt. 
 Det er blevet bedre, også ved Holmegårdscentret og deromkring (2). 
 Det kan jeg ikke komme på lige nu, synes jeg. 
 Det kan jeg ikke sige noget om. Jeg er dårligt gående, så kommer ikke så tit rundt. 
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 Så slemt er det heller ikke, det er mere i nogle perioder, hvor der er lidt smadrede flasker på 
stierne. Men det er mest om sommeren, når der er mange mennesker ude. 

 Ikke som sådan. 
 Nej, overhovedet ikke, det er blevet mere vedligeholdt i de seneste år (2). 
 Nej, Fredensborg er en meget ren kommune. 
 Nej, jeg har ikke set noget, det er for det meste kun i Kbh. 
 Ikke noget jeg lige kan komme på. 
 Det er ikke noget jeg umiddelbart har tænkt over 

 

Borgernes kommentarer til kommunens generelle renholdelsesstandard:  

Om kommunens indsats, de tilfredse borgere: 

 Ja, der er som regel rent, det kommer an på årstiderne osv. 
 Jo, det er da udmærket, det kan vi godt være stolte over. 
 Det er okay, der er kun lidt ved de forladte bygninger. 
 Udmærket der er ikke noget. 
 Fredensborg er en rimelig ren kommune. 
 Den er altså god. 
 Den er god, jeg lægger ikke mærke til noget. 
 Jeg synes, at her er meget rent. 
 Jeg synes faktisk her er ret fin. 
 Den er helt klart bedre end andre. 
 Den er faktisk fin, synes jeg. 
 Det er fornuftigt nok. 
 Generelt lægger vi ikke mærke til affald (3).     
 Ja, jeg lægger ikke mærke til noget. 
 Ja, jeg syntes at her er rent og pænt. 
 Nogle steder ligger der jo tit noget, så den er middel. 
 Ja, det er da okay. 
 Den er fin. 
 Jo, der er ingen klager fra mig. 
 De gør hvad de kan. 
 Det syntes det er fint nok, jeg har ikke set noget. 
 Ved Humlebæk synes jeg, at de gør det godt. 
 Generelt lægger jeg ikke mærke til noget. 
 Den er da udmærket. 
 Det er meget fint og jævnt. 
 Nu har jeg boet her i 25 år, og jeg syntes der er fornuftigt.  
 Her er rigtig pænt, vi kan ikke sige noget dårligt (2).   
 Det kører fornuftigt faktisk. 
 Jeg synes, de gør det godt, det er i hvert fald bedre end andre steder. 
 Ros til dem. 
 De plejer områderne ganske pænt, langs vejkanterne også. De gør det rigtig godt i forhold til andre 

kommuner, hvor det ser skrækkeligt ud. 
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Om kommunens indsats, de utilfredse borgere: 

 Ikke noget særligt, der kan sagtens gøres mere i de grønne områder. 
 En smule indsats har de brug for i Kokkedal, de kan godt klare lidt finpudsning rundt omkring. 
 Jeg tænker, måske sørge for, at der ikke ligger skrald på gaden og sætte flere skraldespande op.  
 Der skal være lidt pænere, jeg ser dem ikke så meget, kun om vinteren. 
 På de grønne arealer kunne de godt slå græsset lidt oftere, her ved Nivåvej.  
 Græsarealerne kunne de godt gøre pænere. 
 De skulle sørge for at fjerne mere affald. 
 De kunne godt få flere biler herud og feje. 
 De skulle samle meget mere papir, når man går rundt, tænker man, at folk i Nivå er nogle svin. 
 Vi har boet her i 6 år, og vi kan mærke, at de har sparet meget. Buskene klipper de ikke mere. (2) 
 For 20 år siden var det bedre, man så altid folk gøre gaderne pæne og klippe buske. Savner at der 

er flere fra kommunen ude, især når de siger, der er arbejdsløse. 
 Specielt i turisttiden kunne de godt gøre noget mere omkring Fredensborg Slot og Slotsparken. 

Turisterne siger Danmark er så smukt et land, så det er synd der ser sådan ud. Sæt nogle flere 
engelske skilte op, for vi har mange turister. 

 De kunne godt ansætte nogen til at samle skrald - jeg stiller gerne op. 

Om skraldespande og andet teknisk udstyr: 

 Der skal flere skraldespande op, for hvad skal folk ellers gøre, end bare at smide affaldet? 
 Det som faktisk sviner, er fuglene som hiver ting op af skraldespandene på stationerne. De har jo 

regnet ud, at der er mad i. 
 Jeg er tilfreds, men der kunne godt være med affaldssortering. 
 Efter at vi har fået papirkurve op, så er her ikke så slemt. 
 De skal blive bedre til at tømme skraldespande, men ellers er det okay. 
 Folk er ikke altid gode til at bruge skraldespandene, hvis de farvemæssigt blev mere synlige ville 

folk også bruge dem mere. Skraldespandene bliver ikke altid tømt. Det er svært at bruge en 
skraldespand, når den er fuld. 

 De har sat flere skraldespande op ved Fredensborg Park, det synes jeg er positivt. 
 Jeg savner flere papirkurve ved supermarkederne. 
 Flere talende skraldespande, så får man lyst til at smide mere i. 
 De kunne godt stille flere skraldespande op. 

Om borgernes adfærd: 

 Det er ikke kommunens skyld, at der ligger lidt, det er folk, der er nogle svin, altså. Det er helt 
utroligt, at det bare ryger ud ad vinduerne på bilerne. 

 Der ligger normalt ikke så meget, heller ikke ude i yderområderne på naturstierne. Da jeg var ude at 
stemme, så jeg en mand på omkring de 50, der gik og samlede affald. Det er dejligt at se. 

 Altså der kan gøres mere, men folk er nogle svin, især hundelufterne, jeg fatter ikke, at de smider 
fyldte poser eller lader lorten ligge. 

 De kan ikke jo gøre for at folk i ny og næ smider skrald.  
 Det er et ansvar for folk generelt. 
 Bedre at folk lærer, det ikke kun er kommunens arbejde, og ikke kun sidder i sofaen og er et 

flødehoved. 
 Hvis kommunen kan opdrage borgerne til ikke at være sådan nogle grisebasser. 
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Om andre byer, områder, emner: 

 Der er mest noget vedligeholdelse af vejene, der skal mere af. 
 Alting er jo relativt, nu har jeg jo boet i København i det meste af mit liv, så er alt jo bedre.  
 Fredensborg er virkelig pænt i forhold til Kolding 
 Der er pinligt rent. Nu bor jeg i København og i forhold til det, er her meget pænt. 
 Det er svært at styre, når tingene flyver rundt. 
 Det ved jeg ærlig talt ikke.  
 Jeg ved det egentlig ikke, det er ikke noget jeg tænker så meget over. 
 Det kan jeg ikke sige noget generelt om. 
 Jeg er i tvivl om, hvad kommunen rent faktisk gør, hvilke affaldsopgaver kommunen skal varetage 

og hvilke borgerne skal sørge for.  
 Når sommeren kommer, stiger affaldet lige med det samme - om vinteren er her pænt.  
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Punkt 8: Biodiversitet, status og kampagne, Fredensborg

Biodiversit, status og kampagne i Fredensborg

Ændret drift i vejrabatter

Indledning

Bestyrelsen har udpeget biodiversitet som et af NSPV fokusområder. NSPV har sammen
med kommunerne indledt et trilateralt samarbejde om metoder, erfaringer og kampagner.

Fredensborg kommune ønsker at fremme biodiversiteten med en lang række tiltag, som
er beskrevet i ”Grøn politik – Politik for klima, energi, natur og miljø 2019-2023”. Med
udgangspunkt i Grøn politik bliver driften af udvalgte rabatter i byzonen, ændret fra
vækstsæsonen 2020.

Tiltaget behandles politisk d. 3. marts i Infrastruktur- og Teknikudvalget. ”Godkendelse af
ændret drift af vejrabatter i byerne af hensyn til biodiversitet”.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Projektet er et samarbejde mellem Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv og
Nordsjællands Park og Vej.

I Fredensborg Kommune er de ”brede” rabatter i Fredensborg, Humlebæk, Nivå, og
Kokkedal udvalgt (se bilag 1). Kriterierne for udvælgelsen er, at rabatterne er minimum 4
meter brede. For at sikre sammenhæng og i forbindelse med siderabatter er enkelte,
udvalgte rabatter dog knap så brede.

Rabatterne har, uanset bredde, i årtier været slået hyppigt. Denne praksis er hæmmende
for biodiversiteten - artsdiversiteten af for eksempel vilde urter og insekter er lav.
Slåningen af rabatterne ændres fra de nuværende 8-12 slåninger årligt, til 1 årlig slåning.
Der vil fortsat blive slået et skår (cirka 1 meter bred kant) langs sti- fortovs- og vejkanter,
og oversigter slås også fortsat i den vanlige frekvens. Dette gøres af hensyn til
trafiksikkerheden. Ved at slå et skår opnår man også, at tiltaget ser mere planlagt ud. Det
samlede areal, eksklusiv kanter og oversigter, er cirka 10 hektar.

Økonomi/personaleforhold

Tiltaget udføres inden for driftsbudgettet. Såfremt den omlagte drift resulterer i frigjorte
midler, vil disse blive brugt til yderligere, biodiversitetsfremmende tiltag på de udvalgte,
ekstensive flader. Det kan f.eks. være udpining i form af høslæt med opsamling eller
afbrænding.

Tiltaget med at nedsætte slåning af rabatterne i byzone udføres inden for driftsbudgettet.
Såfremt den omlagte drift resulterer i frigjorte midler, vil disse blive brugt til supplerende
biodiversitetsfremmende tiltag på de udvalgte, ekstensive flader, som beskrevet ovenfor.

NSPV vurderer, at den årlige besparelse ved fuld implementering af naturgræsslåning er
50.000 – 150.000 kr. Den store usikkerhed skyldes variation i vejret og dermed væksten
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(varm og våd / kold og tør / længde). Endvidere er der usikkerhed om oversigters og
kanters endelige og nøjagtige areal.

Besparelsen reduceres af, at der ikke spares køretid mellem områderne, da kanter og
oversigter stadig skal slås overalt i høj frekvens. Den ene, årlige naturgræsslåning er
væsentligt dyrere end én almindelig rabatgræsslåning i høj frekvens – det reducerer også
besparelsen.

Kommunikation/høring

Den ændrede slåningsfrekvens vurderes at medføre både positive og negative
reaktioner, idet det visuelle udtryk ændres.

Tiltaget bliver kommunikeret fra marts/april 2020. Der opsættes midlertidige
kampagneskilte i rabatterne (se bilag 2) og orienteret på kommunens og Nordsjællands
Park og Vejs hjemmesider/facebooksider samt i udvalgte lokalaviser.

Borgerhenvendelser i form af ønsker om f.eks. bedre oversigtsforhold, eller slåede stier
på langs eller tværs af fladerne imødekommes, hvor det er muligt, og giver mening.

Det indstilles til bestyrelsen

At sagen drøftes.

Bilag

Bilag 1: ”Kort over tiltag i rabatter i byzonen, FK”

Bilag 2: Skilte, ”NSPV_Biodiversitet_kampagne_2020_vild_rabat”

Beslutning for Punkt 8: Biodiversitet, status og
kampagne, Fredensborg

Orienteringen taget til efterretning, idet det overvejes om Dannevang kan inddrages i
projektet.
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Fredensborg Signaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Signaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Punkt 8, Bilag 1: Kort over tiltag i rabatter i byzonen, FK.pdf



Humlebæk Signaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Signaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Punkt 8, Bilag 1: Kort over tiltag i rabatter i byzonen, FK.pdf



Nivå Signaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Signaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Punkt 8, Bilag 1: Kort over tiltag i rabatter i byzonen, FK.pdf



Kokkedal Signaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Signaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Punkt 8, Bilag 1: Kort over tiltag i rabatter i byzonen, FK.pdf



Punkt 8, Bilag 2: NSPV_Biodiversitet_kampagne_2020_vild_rabat.jpg



Punkt 9: Biodiversitet, status og kampagne, Helsingør

Biodiversitet, status og kampagne, Helsingør

Ændret drift i vejrabatter

Indledning

Bestyrelsen har udpeget biodiversitet som et af NSPV fokusområder. NSPV har sammen
med kommunerne indledt et trilateralt samarbejde om metoder, erfaringer og kampagner.

Helsingør kommune ønsker at fremme biodiversiteten med en lang række tiltag, som er
beskrevet i Biodiversitetsplanen 2019-2030. Med udgangspunkt i Biodiversitetsplanen
bliver driften af udvalgte rabatter i byzonen, ændret fra vækstsæsonen 2020.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Projektet er et samarbejde mellem Center for By, Land og Vand og Nordsjællands Park
og Vej.

I Helsingør Kommune er de ”brede” rabatter i Ålsgårde, Helsingør, Snekkersten og
Espergærde udvalgt (se bilag 1). Kriterierne for udvælgelsen er, at rabatterne er
minimum 4 meter brede. For at sikre sammenhæng og i forbindelse med siderabatter er
enkelte, udvalgte rabatter dog knap så brede.

Rabatterne har, uanset bredde, i årtier været slået hyppigt. Denne praksis er hæmmende
for biodiversiteten - artsdiversiteten af for eksempel vilde urter og insekter er lav.

Slåningen af rabatterne ændres fra de nuværende 8-12 slåninger årligt, til 1 årlig slåning.
Der vil fortsat blive slået et skår (cirka 1 meter bred kant) langs sti- fortovs- og vejkanter,
og oversigter slås også fortsat i den vanlige frekvens. Dette gøres af hensyn til
trafiksikkerheden. Ved at slå et skår opnår man også, at tiltaget ser mere planlagt ud. Det
samlede areal, eksklusiv kanter og oversigter, er cirka 5 hektar.

Økonomi/personaleforhold

Tiltaget udføres inden for driftsbudgettet. Såfremt den omlagte drift resulterer i frigjorte
midler, vil disse blive brugt til yderligere, biodiversitetsfremmende tiltag på de udvalgte,
ekstensive flader. Det kan f.eks. være udpining i form af høslæt med opsamling eller
afbrænding.

NSPV vurderer, at den årlige besparelse ved fuld implementering af naturgræsslåning er
25.000 – 75.000 kr. Den store usikkerhed skyldes variation i vejret og dermed væksten
(varm og våd / kold og tør / længde). Endvidere er der usikkerhed om oversigters og
kanters endelige og nøjagtige areal.

Besparelsen reduceres af, at der ikke spares køretid mellem områderne, da kanter og
oversigter stadig skal slås overalt i høj frekvens. Den ene, årlige naturgræsslåning er
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væsentligt dyrere end én almindelig rabatgræsslåning i høj frekvens – det reducerer også
besparelsen.

Kommunikation/høring

Tiltaget bliver kommunikeret fra marts/april 2020. Der opsættes midlertidige
kampagneskilte i rabatterne (se bilag 2) og orienteret på kommunens og Nordsjællands
Park og Vejs hjemmesider/facebooksider samt i udvalgte lokalaviser.

Borgerhenvendelser i form af ønsker om f.eks. bedre oversigtsforhold, eller slåede stier
på langs eller tværs af fladerne imødekommes, hvor det er muligt, og giver mening.

Det indstilles til bestyrelsen

At sagen drøftes.

Bilag

Bilag 1: ”Kort over tiltag i rabatter i byzonen, HK”

Bilag 2: Skilte, ”NSPV_Biodiversitet_kampagne_2020_vild_rabat”

Mulige øvrige biodiversitets tiltag i Fredensborg og Helsingør kommune

Udpining af jorden ved at fjerne det afslåede materiale eller afbrænding. Ved at fjerne
biomassen fra arealerne, fjernes også de næringsstoffer, der er bundet heri. Derved får
de høje næringselskende planter dårligere levevilkår. Der bliver bedre plads til de lave,
blomstrende urter, som tiltrækker insekter, i stedet for græs. Egnede strækninger til
denne form for pleje bør ligge tæt på eksisterende natur, for at lette spredningen af frø til
rabatterne.

Udsåning af frø fra lokale, danske blomster. Dette tiltag vil, udover at understøtte
insektlivet, ændre det visuelle udtryk af de vilde rabatter på udvalgte strækninger.

Anlæg af biodiversitetssti med f.eks. Insekthotel, kvasbunker og veteraniseringer af træer
samt topkapning af risikotræer for at skabe levesteder til forskellige typer dyr herunder
insekter, flagermus, fugle samt svampe.

Reetablering af for eksempel kørespor i rabatter med en blanding af råjord og
sandkassesand fra institutioner med henblik på at få en næringsfattig jord hvor
blomsterne urter kan etablere sig.
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Etablering af lysninger i skovområder for at skabe økologisk variation der giver mulighed
for flere arter.

Beslutning for Punkt 9: Biodiversitet, status og
kampagne, Helsingør

Orienteringen taget til efterretning.
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Signaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Signaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Ålsgårde
Punkt 9, Bilag 1: Kort over tiltag i rabatter i byzonen, HK.pdf



HelsingørSignaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Signaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Punkt 9, Bilag 1: Kort over tiltag i rabatter i byzonen, HK.pdf



SnekkerstenSignaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Signaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Punkt 9, Bilag 1: Kort over tiltag i rabatter i byzonen, HK.pdf



EspergærdeSignaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Signaturforklaring
Naturgræs (1 årlig slåning)

Punkt 9, Bilag 1: Kort over tiltag i rabatter i byzonen, HK.pdf



Punkt 9, Bilag 2: NSPV_Biodiversitet_kampagne_2020_vild_rabat.jpg



Punkt 10: Projekt Ren Natur

Projekt Ren natur

Indledning

Ren Natur 2019 er et Landsdækkende samarbejde mellem HDR, kommunerne, private
sponsorer og frivillige foreninger. NSPV har været tovholder på samarbejdet i begge
kommuner.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling Analysens grundlag

Ren Natur 2019 er et Landsdækkende samarbejde mellem HDR, kommunerne, private
sponsorer og frivillige foreninger.

Projektet er en mulighed for at få gjort en ekstra indsats for at komme henkastet affald til
livs og samtidig give foreningerne en mulighed for at tjene et mindre beløb (betalt af
sponsorerne). Der er ikke tale om et alternativt til den kommunale renhold eller til
Danmarks Naturfrednings forenings projekter.

Rolle fordeling
Kommunerne ved NSPV laver indsamlingsruter (her bliver det vægtet, at det er steder,
hvor der er en udfordring med henkastet affald, på trods af den faste drifts indsats),
leverer snappere, veste, og poser samt afhenter indsamlet affald på aftalte
opsamlingssteder.

HDR laver rutekort, rekrutterer og har kontakten med foreningerne, udbetaler sponsor
midler, udarbejder kommunikations materiale, kontakter lokale medier, udarbejder
rapporter.

Fredensborg Kommune

Bilag 1: Årsrapport Ren Natur Fredensborg

Tilslutning, Rekruttering og kommunikation
Der var stor interesse for projektet, og der blev lukket for tilmeldingen efter 2 uger. Her
var alle de 8 udbudte ruter taget. Den gode tilslutning kan især tilskrives Fredensborg
kommunes gode kommunikations indsats.

Indsatsens resultat
Der er i alt blevet indsamlet 65 sække affald, mindst på ruten ved Islandshøj, hvor der
kun blev samlet 2 sække, og mest ved is huset i Sørup, hvor der blev samlet 20 sække.

Foreningernes oplevelse
Alle foreninger melder, at deltagelsen har været meget positiv, dejlige oplevelser, og fint
at der også er sponsor penge. Også dejligt at foreningerne blev synlige.

Alle de deltagende foreninger ønsker at deltage i 2020.
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Helsingør Kommune

Bilag 2: Årsrapport Ren Natur Helsingør

Tilslutning, Rekruttering og kommunikation
Der har været en lille interesse for projektet i Helsingør, idet der har kun været få aktive
foreninger.
Dette kan eventuel tilskrives, at der blev kommunikeret om tiltaget sent op til selve
arrangementet. Det vurderes, at der med en tidligere kommunikation, kan samles flere
interesserede foreninger. HDR valgte at tage direkte kontakt til en håndfuld foreninger,
der var offentlig tilgængelige og fire foreninger meldte sig til arrangementet.

Indsatsens resultat
Der er i alt blevet indsamlet 27 sække affald, mindst på ruten ved Grønnehave Strand,
hvor der kun blev samlet 2 sække, og mest i/ ved Kvistgård Industriby og skov, hvor der
blev samlet 12 sække.

Foreningernes oplevelse
Alle foreninger melder, at deltagelsen har været meget positiv, dejlige oplevelser og fint,
at der også er sponsor penge. Også dejligt, at foreningerne blev synlige. Alle de
deltagende foreninger ønsker at deltage i 2020.

Økonomi/personaleforhold

Indsatser holdes inden for den afsatte økonomi.

Kommunikation/høring

Rapporterne sendes efter bestyrelsens behandling til respektive kommuner.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 10: Projekt Ren Natur

Orienteringen taget til efterretning.
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Nivå Gymnastikforening  
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Indledning 

Henkastet affald i naturen synes at være på alles læber i disse 

tider. De herreløse efterladenskaber er kommet i fokus og mange 

store og små aktører strækker sig efter at gøre en forskel. Det er 

alt sammen glædeligt og varsler givetvis den forandring, som vi 

længe har savnet. For hvis vi skal skabe rene og affaldsfrie 

lokalområder i Danmark, så skal vi gøre det skulder ved skulder. 

I starten af 2019 introducerede Hold Danmark Rent konceptet Ren 

Natur, som er et frivilligheds- og sponsorkoncept, hvor foreninger 

modtager et sponsorat på 3000 kr. for at gennemføre en 

affaldsindsamling på en lokal rute godkendt af kommunen. I 2018 

blev konceptet testet i 4 kommuner og forhåbningerne til den 

nationale udbredelse i 2019 var store. Omfanget af 

sponsormidlerne fra de nationale sponsorer McDonalds, SPAR og 

Dansk Retursystem samt de lokale sponsorer Dermapharm og 

Prysmian Group satte de økonomiske rammer for året, og 

muliggjorde, at op til 30 kommuner, 330 foreninger og private ildsjæle 

kunne deltage. Og så var spørgsmålet om timingen og konstruktionen var rigtig. 

Og det viste den sig at være i allerhøjeste grad! 

Denne årsrapport runder 2019 af i nøgletal, konklusioner og beretninger, som alt sammen taler sit tydelige 

sprog om, hvor positivt og konstruktivt Ren Natur er blevet modtaget af alle, og hvilke direkte og indirekte 

resultater og effekter det har afstedkommet.  

Af hjertet tak til alle fire indbyrdes afhængige samarbejdspartnere bestående af sponsorer, kommuner, 

frivillige og det lille Ren Natur-team i Hold Danmark Rent, som har arbejdet hårdt for at sikre udbredelsen af 

de 3 værdier, som konceptet er bygget på, nemlig bevidstgørelse om henkastet affald, glæde og 

sammenhold.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå Fåreavlerforening 
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Overblik over Ren Natur i Danmark i 2019 

Før vi kigger på, hvordan Ren Natur er gået i Fredensborg Kommune, vil vi gerne vise, hvilken større helhed 

kommunen skriver sig ind i med sin deltagelse.  I kan på kortet nedenfor se, hvordan de 30 deltagende 

kommuner i 2019, samt antal ruter og frivillige er fordelt på tværs af regioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagende kommuner i 2019 er Albertslund, Ballerup, Esbjerg, Fredericia, Fredensborg, Frederikshavn, 

Haderslev, Helsingør, Herning, Hillerød, Hjørring, Holstebro, Hvidovre, Jammerbugt, Kolding, Middelfart, 

Næstved, Randers, Rebild, Ringkøbing Skjern, Albertslund, Thisted, Odense, Vejle, Vesthimmerland, 

Vordingborg, Aabenraa, Aalborg og Århus Kommune. 

 

Overblik over antal ruter, frivillige, indsamlede affaldsmængder og affaldstyper i 2019  

Kommuner i Ren Natur 
2019 

Ruter i 2019 Frivillige i aktion Antal indsamlede 
sække* 

I alt I alt  
335 

I alt  
5795 

I alt 
2313 

Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår 

30 138 197 2275 3520 629 1684 
*Bemærk at antallet af indsamlede affaldssække er større end angivet her, idet selvorganiserede indsamlingsgrupper 

samler affald ind i regi af Ren Natur hele året. 
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Opgørelsen ovenfor viser forskellige nøgletal over ruter, deltagelse samt mængder og typer af affald der er 

blevet samlet op på tværs af indsamlingerne i de 30 deltagende kommuner i 2019. Dataene er indhentet via 

de afrapporteringsskemaer, som foreningerne har udfyldt efter affaldsindsamlingen. Dokumentationen af 

affaldsindsamlingerne er foregået via fotodokumentation, som foreningerne har sendt til RN’s 

administration, som viser affaldet, der er samlet.  

 

Hvilke typer affald er der samlet mest af på tværs af de 30 deltagende kommuner?  

På afrapporteringer fra 335 indsamlinger fra 30 kommuner bliver følgende affaldstyper nævnt flest gange: 

I henhold til ovenstående opgørelse er det vigtigt at sige, at nogle foreninger blot har angivet ”brændbart” 

som affaldstype og ikke har specificeret det nærmere. Derfor estimerer vi, at plast og cigaretskod er en 

endnu hyppigere affaldstype, der er fundet end, hvad der er nævnt her.  

 

Antal emballage der er samlet med- og uden pant på 335 indsamlinger 

Indsamlede 
Dåser og flasker 

Dåser og flasker Antal gennemsnit indsamlet 
emballage per rute 

Gennemsnit antal 
dåser og flasker, 
som samles per 

indsamling 

Total 
10.674 

Med pant 
5017 stk. 

Uden pant 
5657 stk.  

Med pant 
 10 stk. 

Uden pant 
22 stk. 

Med og uden pant 
32 stk. 

Total andel af samlet 
mængde omregnet i % 

 
47% 

 
53% 

 
45% 

 
55% 

 
100% 

 

Det skal siges, at der er blevet indsamlet flere dåser og flasker end det opgørelsen viser ovenfor, da det ikke 

er alle foreninger og selvorganiserede grupper, som har fået talt mængderne af pantet og u-pantet 

emballage, som de har samlet. De nævner, at de har samlet dåser og flasker i flertal, eller i antal sække, men 

uden mængdeangivelse, hvorfor vi ikke har kunnet tilføje et antal fra disse afrapporteringer i optællingen. Vi 

kan blot konstatere, at der er indsamlet flere end, hvad optællingen viser. 

I forhold til optællingen af emballage med- og uden pant er dette også behæftet med usikkerhed, da det 

fremgår, at mange dåser har været fladmaste eller ødelagte med skarpe kanter, hvor det ikke har været 

muligt at se pantmærket. Derfor er det en mulighed, at flere dåser har været med pantmærke. I 

afrapporteringerne fremgår det også, at en del af den pantede emballage ikke har været mulig at indløse 

pant for, da dåserne eller flaskerne simpelthen har været for beskadiget.  

 

 

 

 

Affaldstype Plast Cigaretskod Papir  Dåser 

Nævnt antal x 307 203 173 149 

Omregnet i % 92% 61% 52% 44% 
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Foreningstilslutning på tværs af kommuner  

Idet Ren Natur er et ikke-før-set koncept i Danmark og en ny måde for foreninger at samles og tjene penge 

på, har det været relevant at undersøge om, hvorvidt det har været nemt for foreningerne at få tilslutning 

blandt sine medlemmer, da det er sigende for konceptets modtagelse. I afrapporteringsskemaet er 

foreningerne derfor blevet spurgt om dette, og efterfølgende, om de kunne tænke sig at deltage i Ren Natur 

igen. Bemærk at nedenstående opgørelse ikke inkluderer de selvorganiserede grupper. 

 

Afrapporteringer fra 
foreninger 

Var det nemt at få tilslutning til 
indsamlingen? 

Total 
325 

Ja 
296 

  Nej* 
29 

Total andel af samlet 
mængde omregnet i % 

 
91% 

 
9% 

 

*Alle 29 foreninger som havde svært ved at få tilslutning i 2019 har skrevet, at de gerne vil være med i Ren Natur igen, 

hvis de får muligheden. Flere foreninger skriver, at de antager, at tilslutningen vil være lettere i 2020, fordi de vil være 

familiære med opgaven og konceptet. Nogle foreninger angiver, at det at finde en fælles dato, har været en udfordring, 

hvor andre begrunder udfordringer med tilslutningen med ”forventninger til deltagelse” og ikke egentlig proces.  

 

Foreninger Vil l gerne deltage i Ren Natur igen? 

Total 
325 

Ja 
320 

  Nej* 
5 

Total andel af samlet 
mængde omregnet i % 

 
99% 

 
1% 

 

*Foreningerne som ikke ønsker at deltage igen, har alle haft nemt ved at få tilslutning. De skriver positivt om 

indsamlingsoplevelsen, men begrunder ikke, hvorfor de ikke har lyst til at være med igen.  

På baggrund af svarene i spørgeskemaerne og personlige tilbagemeldinger kan vi altså konkludere, at Ren 

Natur i den grad er blevet modtaget positivt! 

Hvad lærte vi af Ren Natur i 2019? 

Testen af konceptet i 2018 gav meget læring, som var med til at forankre rammerne omkring Ren Naturs 

første driftsår. Imidlertid har 2019 været et lige så stort år for indsigt og værdifulde erfaringer. Nogle af disse 

er af teknisk og administrativ karakter, mens andre er overordnede og generelle. Sidstnævnte er særligt 

interessante og derfor beskrevet nedenfor: 

 

• Ren Natur er for alle typer af foreninger! 
Ved en gennemgang af de mange tilmeldte foreninger er det tydeligt at forskellighederne er mange 

og diversiteten stor. Forventningen var, at langt den overvejende del af de interesserede foreninger 

ville være fra det naturbaserede segment, men det har langt fra været tilfældet. Rigtig mange 

sportsklubber er også repræsenteret, men endnu mere overraskende er det antal af ”øvrige” 
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foreninger, som har vist interesse for konceptet. Og dette er ikke kun overraskende, men også 

vældig interessant, idet disse foreningers medlemmer repræsenterer en befolkningsgruppe, som 

Hold Danmark Rent ikke tidligere har været i kontakt med. Det betyder, at nye veje nu er åbne for 

bevidstgørende arbejde!    

 

• Ren Natur styrker den lokale sammenhængskraft!   
Det har været meget interessant at følge, hvordan de 

forskellige foreninger har taget konceptet til sig. Lige 

fra dem som blot løser en hurtig opgave for at skaffe 

penge til en bestemt klubaktivitet, til den største 

andel af foreninger, som lader sig inspirere af den 

gode energi og giver noget videre. Flere af de 

deltagende foreninger har meddelt os, at deres 

sponsorat ubeskåret går videre til andre i en god sags 

tjeneste. Det kan være foreningen, der strikker til 

nyfødte babyer fra ressourcesvage familier, som 

bruger sine 3000 kr. til garn eller foreninger som laver 

socialt arbejde for byens børn, og køber ekstra 

materialer til deres mission. Det er en dejlig sidegevinst 

at opdage, hvordan Ren Natur er med til at give videre og dermed forstærke den positive 

sammenhængskraft i de enkelte lokalsamfund.  

 

• Ren Natur inspirerer til et nyt syn på affald i naturen! 
Man får aldrig det samme forhold til affald i naturen, når man først har været aktiv i Ren Natur.  Hvor 

man før var blind, stiller man nu skarpt på det affald, som er kommet på afveje i naturen og særligt, 

hvis det befinder sig på de arealer, man selv har været med til at rense. Generelt fortæller 

foreningerne, at deres almene viden om affald er blevet styrket og det er et emne, som har fyldt i 

samtalerne hos både børn og voksne efter indsamlingerne. Det betyder at konceptets første og 

vigtigste formål – nemlig bevidstgørelse – er blevet indfriet, hvilket vi glæder os meget over! 

 

• Ren Natur er en god historie! 
Det vi taler om og måden vi taler om det på, er ofte med til at 

definere vores oplevelse af virkeligheden. Dette gælder også 

for henkastet affald. I regi af Ren Natur er der blevet talt 

meget om affald i landets mange medier; og i forhold til den 

generelle kommunikation om affaldsudfordringer, har Ren 

Naturs omtale været meget positiv og konstruktiv. Medierne 

har absolut været medspillere, og har per 23. september 

bragt historier om Ren Natur ud til mere end 54 mio. 

lyttere/seer/læsere, hvilket svarer til en omkostning på mere 

end 12 mio. kr. hvis samme dækning skulle have været nået 

via annoncer. Det er også værd at nævne, at flere medier har 

været meget positive overfor at nævne de nationale sponsorer ud fra et samfundsansvarsmæssigt 

perspektiv, hvor vi ofte før er blevet mødt med en afvisning overfor at nævne sponsorer ud fra en 

begrundelse om kommercielle hensyn.   

Hesselrød Rideklub 

Nivå Fåreavlerforening  
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Ren Natur i Fredensborg Kommune 
Fredensborg Kommune har været aktiv i Ren Natur i 2019 som ”logistikkommune,” hvilket i år har været 

betegnelsen for den mindste Ren Natur pakke med 8 indsamlingsruter og små historier om foreningernes 

indsats, som er blevet lagt på hjemmesiden.  

 

Planlægning af ruter 

Planlægningsfasen startede i midten af marts med et 

planlægningsmøde hos NSPV i Kvistgård, hvor alle ruter blev 

tilrettelagt. I planlægningen blev der lagt vægt på geografisk 

spredning, inddragelse af naturarealerne og ruternes 

”børnevenlighed.” Efter mødet færdigtegnede Ren Naturs 

koordinator ruterne og lagde ruterne offentligt tilgængeligt på Ren 

Naturs hjemmeside: https://rennatur.org/fredensborg-kommune/ 

 

Rekruttering og fordeling af ruter 

Lige efter mødet blev der udarbejdet og sendt en invitation til alle foreninger registreret i Fredensborg 

Kommune. Dette blev suppleret med en kommunikationsindsats på Fredensborg Kommunes egne medier, 

hvor alle lokale foreninger også her blev inviteret til at være med i Ren Natur. Allerede 14 dage efter, lukkede 

vi for tilgangen af foreninger, da 14 foreninger havde meldt sig til de 8 udbudte ruter.  

Ruterne blev fordelt efter først-til-mølle-princippet, så foreningerne, i så vid mulig udstrækning, fik den rute, 

som de allerhelst ville have, og den rute som lå i deres/eller så tæt på deres nærområde som muligt.  

I 2019 har følgende foreninger og sponsorer været aktive i Fredensborg Kommune: 

•  Adoption og Samfund Ungdom 

• Nivå Ås Lystfiskerforening 

• Nivå Gymnastikforening 

• Nivå Musiklaugs kor 

• Kultur 3050 

• Nivå Fåreavlerforening 

• Hesselrød Rideklub 

• HUK Håndbold 

Ved fordelingen af ruter er det vigtigt at påpege, at der - i de tilfælde, hvor det er muligt - altid stræbes efter 

at sikre en så bred repræsentation af foreningstyper som muligt. Dette er i høj grad lykkedes i Fredensborg 

Kommune, hvor foreningerne, som har deltaget i år, tæller alt fra Nivå Fåreavlerforening til Adoption og 

Samfund Ungdom. 

 

 

 

Nivå Gymnastikforening 

HUK Håndbold 
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Overblik over ruter i Fredensborg Kommune  

Efter foreningerne fik tildelt ruterne, skulle de give RN-administrationen besked om, hvilken dato de ville 

udføre indsamlingen på. Dette foregik løbende. Af hensyn til planlægning af forsendelse af 

indsamlingsudstyret (handsker, sække, veste og snappere) skulle foreningerne dog meddele en dato senest 3 

uger i forvejen. Herefter blev al information om indsamlingerne skrevet ind i en indsamlingskalender, med 

navn på rute, forening, antal deltagere og selvfølgelig indsamlingsdatoerne. Indsamlingskalenderen i 2019 

har set sådan ud: 

Ren Natur indsamlingskalender for Fredensborg Kommune 2019  

 

I alt har 117 frivillige været aktive i Fredensborg Kommune i 2019, hvilket i gennemsnit er 12 deltagere per 

indsamling. I RN-administrationen kan vi yderligere melde om et stort engagement og påskønnelse af at 

kunne være med hos foreningerne, der deltog! 

 

Lokal oversigt over ruter, antal frivillige og indsamlet affald 

Alle foreninger og aktive sponsorer har, efter end indsamling, udfyldt et afrapporteringsskema online via et 

link. Herigennem har hver af foreningerne besvaret forskellige spørgsmål om indsamlingen. Mens nogle 

spørgsmål handler specifikt om affaldsmængder og affaldstyper, er andre åbne og spørger ind til selve 

indsamlingsoplevelsen, og hvad denne type af aktivitet har betydet for foreningen samt, hvad de har brugt 

sponsorpengene til.  Den følgende gennemgang af data er taget fra de afrapporteringer, som vi har fået fra 

foreninger og sponsorer i kommunen. 

 

Ruter, frivillige og antal indsamlede sække i 2019 

 

 

 

Rute Rutenavn med hyperlink til kort  Forening/sponsor 
 
Antal deltagere 

 
Indsamlingsdato 

1 
 
McDonald’s ved Kongevejen 

Adoption og Samfund 
Ungdom 

5  
01.06.2019 

2 Usserød Omegn Nivå Ås Lystfiskerforening 8 26.05.2019 

2 Usserød Omegn Danske Bank (sponsor) 10 11.09.2019  

3 Nivå strand og Ringovnen Nivå Gymnastikforening 10 28.05.2019 

4 Islandshøj og Strandparken Nivå Musiklaugs Kor 15 18.05.2019 

5 Humlebæk Kultur 3050 6 26.05.2019 

6 Ishuset ved Sørup til Skipper Alle Nivå Fåreavlerforening 13 19.05.2019 

7 Rundkørslen ved Humlebækvej                               Danske Bank (Sponsor) 11 13.05.2019 

7 Rundkørslen ved Humlebækvej Hesselrød Rideklub 24 24.08.2019  

8 Fredtoften HUK Håndbold  15 31.08.2019 

Aktive ruter i Fredensborg 
Kommune i 2019 

Frivillige i aktion Antal indsamlede sække 

Forår        Efterår Forår Efterår Forår Efterår 

8 2 68 49 49 16 
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I gennemsnit er der blevet fjernet 8 sække per rute, hvilket er 1,5 sække mere per rute end det totale 

gennemsnit iblandt de 30 deltagende kommuner. Det er positivt, at så meget affald er blevet fjernet i 

kommunen, samtidigt med at de frivillige er blevet opmærksomme på problemer med henkastet affald.  

Den mindste affaldsbelastning har været på rute 4 ved Islandshøj og Strandparken, hvor der blev samlet 2 

sække affald per rute. Højdescoreren har været rute på 6, Ishuset i Sørup til Skipper Alle, hvor der blev 

samlet 20 sække affald.  

 

Hvilke typer af affald har foreningerne samlet mest af? 

På baggrund af de 10 afrapporteringer, som vi har modtaget, fremgår 

det, at cigaretskod, ligger på den absolutte førsteplads. 

Hertil er der samlet 152 dåser og flasker, hvoraf 83 har været uden pant.  

Nedenfor fremgår det, hvilke typer af affald foreningerne har samlet på 

hvilke ruter.  

 

 

Afhentning af affaldet 

Affaldet er blevet afhentet efterfølgende hverdag eller første hverdag efter weekenden med 

indsamlingskalenderen som en generel styringspind.  

Driftens rolle har været super god og afhentningen af affald er foregået upåklageligt.  

 

 

Ruten Typer af affald som foreningerne har nævnt 
1 McDonald's i Kokkedal. Cigaretskod og plastik-affald. Desuden var der en del aviser og cigaretpakker 
2, Usserød Omegn (1. 
indsamling) 

Vi fandt cigaretskod, glasskår, spiritusflasker, dåser, papir, indkøbsvogne, spand, 
udstødningsrør, jern, osv. Mest var der cigaretskod og glasskår/sprit flasker. 

2, Usserød Omegn (2. 
indsamling) 

Plasticposer, slikpapir, tomme dåser, hygiejnebind, gevir fra en kronhjort (!), 
head-set, børster og cigaretskod. Læg dertil et par bildæk og meget andet 

 
3 Nivå 

Kapsler, kanyler, strips, tape, valgplakater, sokker, badetøj, bleer, plastik, papir, 
snor, vinflasker, glas 

4, Islandshøj og Strandparken  Alt overvejende cigaretskod, Derefter mindre plaststykker 

 
 
5 Humlebæk 

Sørgeligt mange cigaretskod, en del plastikposer, flasker og dåser, stjerner fra 
bordbomber (midt i skoven), en enkelt fuld henkastet affaldssæk, som vi 
indberettede direkte til kommunens Giv-et-tip-APP), strips fra valgplakater osv. 

6, Ishuset i Sørup til Skipper Alle Småt Brændbart 

7 Rundkørslen ved 
Humlebækvej (1. indsamling) Cigaretskod, madpapir, glas  

  7 Rundkørslen ved 
Humlebækvej (2. indsamling) Det var meget papir, plastik og særligt cigaretskod.  

8 - grønt område (Fredtoften) Barnesæde, madras, plastik, kondom, dåser, flasker. 

Affald fra Nivå Strand og 

ved Ringovnen 
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Forslag til nye ruter 

Som et valgfrit spørgsmål er de deltagende foreninger blevet spurgt om, hvorvidt de har forslag til områder i 

kommunen, hvor der med fordel kan oprettes en Ren Natur rute. Til dette er der kommet følgende forslag 

og kommentarer:  

Ruteforslag eller kommentarer fra foreninger 

Humlebæk vej og langstrup vej, som er gennemkørsel veje - der ligger meget affald i grøften vi ser når vi rider forbi. 

Stranden fra Mikkelborg til Rungsted havn. 

Nivå og Usserød Å samt lergravs- og havneområdet i Nivå er oplagte steder 

Rute 5 i Humlebæk er stort set fin, men den ene store flade (den der ikke er stadion på) var meget ren og benyttes 
næsten ikke rekreativt, så den er måske overflødig. 

 

Hvis kommunen er med i Ren Natur igen i 2020, kan ovenstående forslag inddrages i ruteplanlægningen.  

 

Hvad skal sponsorpengene bruges til? 

Ren Natur blander sig ikke i, hvad den enkelte forening bruger sine 

sponsorpenge på. Det eneste krav vi stiller, er, at sponsorhonoraret 

skal gå til foreningsfremmende formål som f.eks. aktiviteter, udstyr, 

undervisning mm. Og det vækker glæde at se, at beløbet på de 3000 

kr. har inspireret til mange gode ting ude hos de frivillige foreninger.  

Nedenfor er der en oversigt over, hvad de lokale foreninger i 

Fredensborg Kommune har anvendt deres indtjente sponsormidler til: 

 

Forening Hvad skal sponsormidlerne anvendes til? 

Hesselrød Rideklub 

Vi er en rideklub, og det er dyrt at være forening i et dyrt 
nordsjællandsk område, så de ryger ind i driften af hestene. Dog holdt vi 
sommerfest om aftenen, som vi krydrede med underholdning fra en 
linedanser. 

Nivå Musiklaugs Kor 
Midlerne skal bruges til at afholde en kordag, hvor koret får nye 
værktøjer til at blive endnu bedre teknisk 

Kultur3050 
Midlerne indgår i foreningens almindelige drift, hvor næste projekt er 
en udendørs gratis minifestival i slutningen af august. 

Nivå gymnastikforening Vores træningslejr til Island 

Nivå Fåreavlerforening Udstyr til vores fåreavl 

HUK Håndbold (U13/U15) 
Penge skal sikre at alle har råd til at tage på vores håndboldture, så med 
denne aktion sørger vi får at turene bliver lidt billigere.  

Adoption & Samfund Ungdom Det skal bruges til adoptionskongres på Island 2019 

Nive Å´s Lystfiskerforening 
Vores jolle i Esrum Sø trænger til et nyt batteri og en oplader samt 
nogle stangholdere. 

 

 

 

Nivå Musiklaugs Kor 
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Hvad har motiveret foreningerne til at være med i Ren Natur? 

Det er centralt for den videre udvikling af Ren Natur at få viden om, hvad der motiverer foreningerne til at 

involvere sig og deltage i konceptet. Derfor er de deltagende foreninger blevet spurgt om, hvad der gjorde, 

at de ville være med i Ren Natur.   

I afrapporteringerne skriver alle 8 foreninger, at de blev motiveret til at samle affald med Ren Natur pga. af 

det gode formål og fordi de ønsker et rent miljø. Heraf tilføjer 6 foreninger, at de også har brug for 

sponsormidlerne. Endeligt skriver 3 foreninger også, at styrkelsen af sammenhængskraften i lokalsamfundet 

og af fællesskabet internt i foreningen, har været en drivkraft.  

 

Alle foreninger som har deltaget i Ren Natur i kommunen ønsker at deltage igen hvis de får muligheden.    

 

Alle de gode historier 

Der er ikke noget så dejligt som at blive set og anerkendt for 

det, man gør. Og den vinkel er også en del af Ren Natur, idet 

alle de deltagende foreningers indsats beskrives i individuelle 

artikler, som lægges på hjemmesiden https://rennatur.org/i-

goer-en-forskel/ og sendes til foreningen selv, kommunen og 

sponsorerne. Dette har gjort stor lykke hos mange og de gode 

historier er kommet vidt omkring.  

Find her link til alle de gode historier i Fredensborg Kommune her:  foreninger der er aktive i Ren Natur i 

Fredensborg Kommune  

 

Foreningernes oplevelse af at være med i Ren Natur  

Mange foreninger har via mail, telefon og afrapporteringerne givet tilbagemeldinger om, hvordan 

indsamlingen har tilføjet meningsfuldhed og styrket sammenholdet i foreningerne. Faktisk har det overrasket 

os, hvor meget glæde affaldsindsamlingerne har skabt hos foreningerne selv, såvel som hos forbipasserende. 

Vi har fået utallige fortællinger om forbipasserende, der har givet påskønnende high-fives til indsamlerne, og 

hørt om bilister der har rullet vinduet ned og råbt ”Godt gået, hvor er I seje.” Det fortæller om, at 

bevidstgørelsen om henkastet affald ikke kun er afgrænset til foreningerne selv, men også spreder sig til de 

mennesker, som ser foreningerne samle affald. 

I den forbindelse kan det nævnes, at Keep Britain Tidy (KBT), Englands svar på Hold Danmark Rent, har lavet 

kampagner og undersøgelser, som arbejder direkte med at skabe ejerskab og indflydelse lokalt borgere 

imellem. I deres undersøgelser pointeres det, at lokale grupper, som arbejder sammen om et rent 

nærområde, er de bedste aktører til at skabe forandring, idet de kender deres nærområder bedre end nogen 

anden, og ved, hvor der er brug for indsatser.  

Sat i et bredere perspektiv interagerer Ren Natur altså direkte med lokale opfattelser om henkastet affald 

igennem handlingen ”at samle henkastet affald op” på både individuelt og kollektivt niveau. Det vil sige, at 

Nive Ås Lystfiskerforening 
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bevidstgørelsen ikke kun sker hos den enkelte borger, men også samlet i gruppen. Flere foreninger har f.eks. 

beskrevet, at henkastet affald er blevet til et samtaleemne, og de nu lægger mærke til, hvor meget der er.  

I KBT’s arbejde med at skabe lokalt ejerskab i folks nærområder pointerer de, hvordan opfattelser af 

henkastet affald spreder sig socialt og fra samfund til samfund, og hvordan synligheden af at lokale (her 

foreningsmedlemmer og frivillige) samler henkastet affald, skaber anerkendelse, som igen styrker ejerskab 

og stolthedsfølelsen over både handling og ansvarsfølelse. Indsamlingerne har altså en gennemgående feel 

good faktor! Og det er i den grad tydeligt i de tilbagemeldinger, der er kommet fra de mange foreninger, 

som har været aktive i Ren Natur. Og dette er ikke kun i Fredensborg Kommune, men i alle deltagende 

kommuner. 

Nedenfor står der, hvordan foreningernes oplevelse var med at samle affald i regi af Ren Natur:  

”Det var en rigtig god oplevelse! I klubregi kom vi hinanden ved, og folk var meget glade for os rundt på 

vejene.”  

Hesselrød Rideklub 

”Vi havde en rigtig hyggelig aften, og mødte mange mennesker, som takkede os for at gøre denne indsats.”  

Nivå Musiklaugs Kor 

”Det var en super oplevelse både for byforskønnelsen og kulturlivet!”  

Kultur3050 

”Fantastisk, man fik det rigtig godt med sig selv og det var helt vildt at se hvor meget skrald og affald der er i 

naturen.” 

 Nivå Gymnastikforening 

”Rigtig fin, vi fik mange positive tilkendegivelser fra dem vi mødte på vores vej. Måske er det godt at begynde 

tidligere næste år inden vegetationen vokser op.” 

 Nivå Fåreavlerforening 

”Det var sjovt og gav en god følelse. Vi følte at det var en slags teambuilding. Derudover blev vores arbejde 

anerkendt af de lokale :)”  

Adoption & Samfund Ungdom 

”Vi gik i alt 6 km på en meget varm dag. Pigerne snakkede og havde det sjovt, men tog også opgaven meget 

alvorlig - selv om noget affald lå langt inde i noget krat, så blev det samlet op.” 

 HUK Håndbold (U13/U15) 

”På trods af en vejrudsigt med 10 grader, regn og blæst mødte 8 medlemmer op til affaldsindsamling. Vi 

havde heldigvis et par gode timer, hvor det lykkedes os at hjælpe naturen og fylde 10 store poser samt hive et 

par bildæk op ad åen. Hyggeligt samvær og god motion var naturligvis også en del af arrangementet. Efter 

turen var der forfriskninger til alle i form af vandmelon og drikkevarer.”  

Nive Å´s Lystfiskerforening 
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Samarbejdet med sponsorerne 

I 2019 har der været både nationale og lokale sponsorer tilknyttet Ren Natur. 

De nationale sponsorer var McDonalds, SPAR og Dansk Retursystem. De lokale 

sponsorer var Dermapharm (Ålborg, Randers og Helsingør) og Prysmian Group 

Denmark A/S (Albertslund). Endelig har der også været et særligt samarbejde 

med plastleverandøren Trioplast, som er sponsor af de grønne Ren Natur 

sække.   

Generelt for alle sponsorerne har det gjaldt, at et 

konceptsamarbejde af denne type har været ganske nyt. 

Ingen af dem har tidligere samarbejdet med kommuner og 

frivillige på denne måde og derfor er det første driftsår blevet 

fulgt med stor interesse. Deres tilkendegivelser er heldigvis positive og de 

glæder sig over den store opmærksomhed, som de mange indsamlinger har 

fået lokalt såvel som nationalt. Alle sponsorerne har dertil også selv været i 

aktion. Flere har været aktive med egne indsamlinger sammen med deres 

personale, hvor andre har sørget for forfriskninger ude på ruterne.  

Endelig skal det kort nævnes at et særligt testprojekt blev gennemført i 

samarbejde med Danske Bank, som - mod at købe ruter til foreninger - selv 

fik stillet ruter til rådighed for de medarbejdere, der ønsker at lave frivilligt 

arbejde. Idet denne type samarbejde ikke har været en planlagt del af Ren 

Natur 2019 er disse aktiviteter gennemført som en test. Formålet med testen har været at skabe et 

beslutningsgrundlag, der kunne synliggøre, om det giver mening for virksomheder at involvere sig på denne 

måde fremover. Denne beslutning tages i forbindelse med planlægning af 2020 aktiviteterne i slutningen af 

2019.    

 

Ren Natur i Fredensborg Kommune i 2020 

Al deltagelse i Ren Natur konceptet i 2019 har været etårig, hvilket betyder at sponsorer, kommuner og 

frivillige foreninger igen skal tilmelde sig inden jul for at sikre sig deltagelse i 2020.  

På baggrund af det lokale engagement i Fredensborg Kommune i år er der bestemt grundlag for deltagelse 

igen i 2020! Alle deltagende foreninger i år ønsker at deltage igen, og med en øget kommunikationsindsats 

overfor foreninger, som endnu ikke har hørt om konceptet, er der god grund til at kommunen deltager i Ren 

Natur igen til næste år.  
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Årsrapport 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et overblik over de lokale indsamlingsaktiviteter i Helsingør Kommune                                  

tilsat relevante nationale nøgletal 

 

 

 

 

 

Helsingør Vineyard og Ungdomsforening 
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Indledning 

Henkastet affald i naturen synes at være på alles læber i disse tider. De 

herreløse efterladenskaber er kommet i fokus og mange store og små 

aktører strækker sig efter at gøre en forskel. Det er alt sammen 

glædeligt og varsler givetvis den forandring, som vi længe har savnet. 

For hvis vi skal skabe rene og affaldsfrie lokalområder i Danmark, så skal 

vi gøre det skulder ved skulder. 

I starten af 2019 introducerede Hold Danmark Rent konceptet Ren 

Natur, som er et frivilligheds- og sponsorkoncept, hvor foreninger 

modtager et sponsorat på 3000 kr. for at gennemføre en 

affaldsindsamling på en lokal rute godkendt af kommunen. I 2018 blev 

konceptet testet i 4 kommuner og forhåbningerne til den nationale 

udbredelse i 2019 var store. Omfanget af sponsormidlerne fra de 

nationale sponsorer McDonalds, SPAR og Dansk Retursystem samt de 

lokale sponsorer Dermapharm og Prysmian Group satte de økonomiske 

rammer for året, og muliggjorde, at op til 30 kommuner, 330 foreninger og 

private ildsjæle kunne deltage. Og så var spørgsmålet om timingen og konstruktionen var rigtig. 

Og det viste den sig at være i allerhøjeste grad! 

Denne årsrapport runder 2019 af i nøgletal, konklusioner og beretninger, som alt sammen taler sit tydelige 

sprog om, hvor positivt og konstruktivt Ren Natur er blevet modtaget af alle, og hvilke direkte og indirekte 

resultater og effekter det har afstedkommet.  

Af hjertet tak til alle fire indbyrdes afhængige samarbejdspartnere bestående af sponsorer, kommuner, 

frivillige og det lille Ren Natur-team i Hold Danmark Rent, som har arbejdet hårdt for at sikre udbredelsen af 

de 3 værdier, som konceptet er bygget på, nemlig bevidstgørelse om henkastet affald, glæde og 

sammenhold.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajakklubben Krogen 
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Overblik over Ren Natur i Danmark i 2019 

Før vi kigger på, hvordan Ren Natur er gået i Helsingør Kommune, vil vi gerne vise, hvilken større helhed 

kommunen skriver sig ind i med sin deltagelse.  I kan på kortet nedenfor se, hvordan de 30 deltagende 

kommuner i 2019, samt antal ruter og frivillige er fordelt på tværs af regioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagende kommuner i 2019 er Albertslund, Ballerup, Esbjerg, Fredericia, Fredensborg, Frederikshavn, 

Haderslev, Helsingør, Herning, Hillerød, Hjørring, Holstebro, Hvidovre, Jammerbugt, Kolding, Middelfart, 

Næstved, Randers, Rebild, Ringkøbing Skjern, Albertslund, Thisted, Odense, Vejle, Vesthimmerland, 

Vordingborg, Aabenraa, Aalborg og Århus Kommune. 

 

Overblik over antal ruter, frivillige, indsamlede affaldsmængder og affaldstyper i 2019  

Kommuner i Ren Natur 
2019 

Ruter i 2019 Frivillige i aktion Antal indsamlede 
sække* 

I alt I alt  
335 

I alt  
5795 

I alt 
2313 

Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår 

30 138 197 2275 3520 629 1684 
*Bemærk at antallet af indsamlede affaldssække er større end angivet her, idet selvorganiserede indsamlingsgrupper 

samler affald ind i regi af Ren Natur hele året. 
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Opgørelsen ovenfor viser forskellige nøgletal over ruter, deltagelse samt mængder og typer af affald der er 

blevet samlet op på tværs af indsamlingerne i de 30 deltagende kommuner i 2019. Dataene er indhentet via 

de afrapporteringsskemaer, som foreningerne har udfyldt efter affaldsindsamlingen. Dokumentationen af 

affaldsindsamlingerne er foregået via fotodokumentation, som foreningerne har sendt til RN’s 

administration, som viser affaldet, der er samlet.  

 

Hvilke typer affald er der samlet mest af på tværs af de 30 deltagende kommuner?  

På afrapporteringer fra 335 indsamlinger fra 30 kommuner bliver følgende affaldstyper nævnt flest gange: 

I henhold til ovenstående opgørelse er det vigtigt at sige, at nogle foreninger blot har angivet ”brændbart” 

som affaldstype og ikke har specificeret det nærmere. Derfor estimerer vi, at plast og cigaretskod er en 

endnu hyppigere affaldstype, der er fundet end, hvad der er nævnt her.  

 

Antal emballage der er samlet med- og uden pant på 335 indsamlinger 

Indsamlede 
Dåser og flasker 

Dåser og flasker Antal gennemsnit indsamlet 
emballage per rute 

Gennemsnit antal 
dåser og flasker, 
som samles per 

indsamling 

Total 
10.674 

Med pant 
5017 stk. 

Uden pant 
5657 stk.  

Med pant 
 10 stk. 

Uden pant 
22 stk. 

Med og uden pant 
32 stk. 

Total andel af samlet 
mængde omregnet i % 

 
47% 

 
53% 

 
45% 

 
55% 

 
100% 

 

Det skal siges, at der er blevet indsamlet flere dåser og flasker end det opgørelsen viser ovenfor, da det ikke 

er alle foreninger og selvorganiserede grupper, som har fået talt mængderne af pantet og u-pantet 

emballage, som de har samlet. De nævner, at de har samlet dåser og flasker i flertal, eller i antal sække, men 

uden mængdeangivelse, hvorfor vi ikke har kunnet tilføje et antal fra disse afrapporteringer i optællingen. Vi 

kan blot konstatere, at der er indsamlet flere end, hvad optællingen viser. 

I forhold til optællingen af emballage med- og uden pant er dette også behæftet med usikkerhed, da det 

fremgår, at mange dåser har været fladmaste eller ødelagte med skarpe kanter, hvor det ikke har været 

muligt at se pantmærket. Derfor er det en mulighed, at flere dåser har været med pantmærke. I 

afrapporteringerne fremgår det også, at en del af den pantede emballage ikke har været mulig at indløse 

pant for, da dåserne eller flaskerne simpelthen har været for beskadiget.  

 

 

 

 

Affaldstype Plast Cigaretskod Papir  Dåser 

Nævnt antal x 307 203 173 149 

Omregnet i % 92% 61% 52% 44% 
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Foreningstilslutning på tværs af kommuner  

Idet Ren Natur er et ikke-før-set koncept i Danmark og en ny måde for foreninger at samles og tjene penge 

på, har det været relevant at undersøge om, hvorvidt det har været nemt for foreningerne at få tilslutning 

blandt sine medlemmer, da det er sigende for konceptets modtagelse. I afrapporteringsskemaet er 

foreningerne derfor blevet spurgt om dette, og efterfølgende, om de kunne tænke sig at deltage i Ren Natur 

igen. Bemærk at nedenstående opgørelse ikke inkluderer de selvorganiserede grupper. 

 

Afrapporteringer fra 
foreninger 

Var det nemt at få tilslutning til 
indsamlingen? 

Total 
325 

Ja 
296 

  Nej* 
29 

Total andel af samlet 
mængde omregnet i % 

 
91% 

 
9% 

 

*Alle 29 foreninger som havde svært ved at få tilslutning i 2019 har skrevet, at de gerne vil være med i Ren Natur igen, 

hvis de får muligheden. Flere foreninger skriver, at de antager, at tilslutningen vil være lettere i 2020, fordi de vil være 

familiære med opgaven og konceptet. Nogle foreninger angiver, at det at finde en fælles dato, har været en udfordring, 

hvor andre begrunder udfordringer med tilslutningen med ”forventninger til deltagelse” og ikke egentlig proces.  

 

Foreninger Vil l gerne deltage i Ren Natur igen? 

Total 
325 

Ja 
320 

  Nej* 
5 

Total andel af samlet 
mængde omregnet i % 

 
99% 

 
1% 

 

*Foreningerne som ikke ønsker at deltage igen, har alle haft nemt ved at få tilslutning. De skriver positivt om 

indsamlingsoplevelsen, men begrunder ikke, hvorfor de ikke har lyst til at være med igen.  

På baggrund af svarene i spørgeskemaerne og personlige tilbagemeldinger kan vi altså konkludere, at Ren 

Natur i den grad er blevet modtaget positivt! 

Hvad lærte vi af Ren Natur i 2019? 

Testen af konceptet i 2018 gav meget læring, som var med til at forankre rammerne omkring Ren Naturs 

første driftsår. Imidlertid har 2019 været et lige så stort år for indsigt og værdifulde erfaringer. Nogle af disse 

er af teknisk og administrativ karakter, mens andre er overordnede og generelle. Sidstnævnte er særligt 

interessante og derfor beskrevet nedenfor: 

• Ren Natur er for alle typer af foreninger! 
Ved en gennemgang af de mange tilmeldte foreninger er det tydeligt at forskellighederne er mange 

og diversiteten stor. Forventningen var, at langt den overvejende del af de interesserede foreninger 

ville være fra det naturbaserede segment, men det har langt fra været tilfældet. Rigtig mange 

sportsklubber er også repræsenteret, men endnu mere overraskende er det antal af ”øvrige” 

foreninger, som har vist interesse for konceptet. Og dette er ikke kun overraskende, men også 

vældig interessant, idet disse foreningers medlemmer repræsenterer en befolkningsgruppe, som 
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Hold Danmark Rent ikke tidligere har været i kontakt med. Det betyder, at nye veje nu er åbne for 

bevidstgørende arbejde!    

 

• Ren Natur styrker den lokale sammenhængskraft!   
Det har været meget interessant at følge, hvordan de 

forskellige foreninger har taget konceptet til sig. Lige 

fra dem som blot løser en hurtig opgave for at skaffe 

penge til en bestemt klubaktivitet, til den største 

andel af foreninger, som lader sig inspirere af den 

gode energi og giver noget videre. Flere af de 

deltagende foreninger har meddelt os, at deres 

sponsorat ubeskåret går videre til andre i en god sags 

tjeneste. Det kan være foreningen, der strikker til 

nyfødte babyer fra ressourcesvage familier, som 

bruger sine 3000 kr. til garn eller foreninger som laver 

socialt arbejde for byens børn, og køber ekstra 

materialer til deres mission. Det er en dejlig sidegevinst 

at opdage, hvordan Ren Natur er med til at give videre og dermed forstærke den positive 

sammenhængskraft i de enkelte lokalsamfund.  

 

• Ren Natur inspirerer til et nyt syn på affald i naturen! 
Man får aldrig det samme forhold til affald i naturen, når man først har været aktiv i Ren Natur.  Hvor 

man før var blind, stiller man nu skarpt på det affald, som er kommet på afveje i naturen og særligt, 

hvis det befinder sig på de arealer, man selv har været med til at rense. Generelt fortæller 

foreningerne, at deres almene viden om affald er blevet styrket og det er et emne, som har fyldt i 

samtalerne hos både børn og voksne efter indsamlingerne. Det betyder at konceptets første og 

vigtigste formål – nemlig bevidstgørelse – er blevet indfriet, hvilket vi glæder os meget over! 

 

• Ren Natur er en god historie! 
Det vi taler om og måden vi taler om det på, er ofte med til 

at definere vores oplevelse af virkeligheden. Dette gælder 

også for henkastet affald. I regi af Ren Natur er der blevet 

talt meget om affald i landets mange medier; og i forhold 

til den generelle kommunikation om affaldsudfordringer, 

har Ren Naturs omtale været meget positiv og konstruktiv. 

Medierne har absolut været medspillere, og har per 23. 

september bragt historier om Ren Natur ud til mere end 54 

mio. lyttere/seer/læsere, hvilket svarer til en omkostning 

på mere end 12 mio. kr. hvis samme dækning skulle have 

været nået via annoncer. Det er også værd at nævne, at flere medier har været meget positive 

overfor at nævne de nationale sponsorer ud fra et samfundsansvarsmæssigt perspektiv, hvor vi ofte 

før er blevet mødt med en afvisning overfor at nævne sponsorer ud fra en begrundelse om 

kommercielle hensyn.   

 

Frem Hellebæk Badminton  

Helsingør Spejdergruppe  
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Ren Natur i Helsingør Kommune 
Helsingør Kommune har været aktiv i Ren Natur i 2019 som ”logistikkommune,” hvilket i år har været 

betegnelsen for den mindste Ren Natur pakke med 8 indsamlingsruter og små historier om foreningernes 

indsats, som er blevet lagt på hjemmesiden.  

 

Planlægning af ruter 

Planlægningsfasen startede i midten af marts med et 

planlægningsmøde hos NSPV i Kvistgård, hvor alle ruter blev 

tilrettelagt. I planlægningen blev der lagt vægt på geografisk 

spredning, inddragelse af naturarealerne og ruternes 

”børnevenlighed.” Efter mødet færdigtegnede Ren Naturs 

koordinator ruterne og lagde ruterne offentligt tilgængeligt på Ren 

Naturs hjemmeside: https://rennatur.org/helsingoer-kommune/ 

 

Rekruttering og fordeling af ruter 

Kommunikationsindsatsen overfor rekrutteringen af foreninger i Helsingør var desværre meget lille, da der 

ikke blev etableret en kontakt med Helsingør Kommunes kommunikationsafdeling. Dette afspejledes direkte 

i antallet af tilmeldte foreninger, hvor kun 4 foreninger har været aktive, og der således har været ruter, der 

ikke blev besat. I løbet af foråret reklamerede RN-administrationen for ledige ruter i kommunen på Ren 

Naturs hjemmeside og sociale medier, ligesom der blev sendt invitationer ud til et udvalg af foreninger i juni, 

hvis oplysninger er offentligt tilgængelige på kommunes foreningsportal. 

Ruterne blev fordelt i takt med, at foreningerne tilmeldte sig, så de, i så vid mulig udstrækning, fik den rute, 

som de allerhelst ville have, og den rute som lå i deres/eller så tæt på deres nærområde som muligt.  

I 2019 har følgende foreninger og sponsorer været aktive i Helsingør Kommune: 

• Helsingør Vineyard og Ungdomsforening 

• Helsingørspejderne 

• Kajakklubben Krogen 

• Frem Hellebæk Badminton 

 

 

 

 

 

 

 

Kajakklubben Krogen 

Helsingør Vineyard og 

ungdomsforening 
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Overblik over ruter i Helsingør Kommune  

Efter foreningerne fik tildelt ruterne, skulle de give RN-administrationen besked om, hvilken dato de ville 

udføre indsamlingen på. Dette foregik løbende. Af hensyn til planlægning af forsendelse af 

indsamlingsudstyret (handsker, sække, veste og snappere) skulle foreningerne dog meddele en dato senest 3 

uger i forvejen. Herefter blev al information om indsamlingerne skrevet ind i en indsamlingskalender, med 

navn på rute, forening, antal deltagere og selvfølgelig indsamlingsdatoerne. Indsamlingskalenderen i 2019 

har set sådan ud: 

Ren Natur indsamlingskalender for Helsingør Kommune 2019  

 

I alt har 116 frivillige været aktive i Helsingør Kommune i 2019, hvilket er virkelig flot fordelt på 4 

indsamlinger! I RN-administrationen kan vi yderligere melde om et stort engagement og påskønnelse af at 

kunne være med hos de foreninger, som deltog! 

 

Lokal oversigt over ruter, antal frivillige og indsamlet affald 

Alle foreninger og aktive sponsorer har, efter end indsamling, udfyldt et afrapporteringsskema online via et 

link. Herigennem har hver af foreningerne besvaret forskellige spørgsmål om indsamlingen. Mens nogle 

spørgsmål handler specifikt om affaldsmængder og affaldstyper, er andre åbne og spørger ind til selve 

indsamlingsoplevelsen, og hvad denne type af aktivitet har betydet for foreningen samt, hvad de har brugt 

sponsorpengene til.  Den følgende gennemgang af data er taget fra de afrapporteringer, som vi har fået fra 

foreninger og sponsorer i kommunen. 

 

Ruter, frivillige og antal indsamlede sække i 2019 

 

 

 

Rute Rutenavn med hyperlink til kort  Forening/sponsor 
 
Antal deltagere 

 
Indsamlingsdato 

7 Hellebæk Strand Kajakklubben Krogen  8  02.06.2019 

4 

 
Grønnehave Strand, Reberbaneparken 

Helsingør Vineyard Børne- 
og Ungdomsforening 

15  31.08.2019  

1 Strandvejen 1. Helsingør spejdergruppe 80 01.09-04.09  

8 Kvistgård Industriby Frem Hellebæk Badminton 15  08.09.2019 

2 Tikøb Byområde     

3 Kongevejen og omegn     

5 Hornbæk Strand og Hornbæk sø    

6 

Mørdrup Idrætsplads og Espergærde 
gymnasium 

   

Aktive ruter i Helsingør 
Kommune i 2019 

Frivillige i aktion Antal indsamlede sække 

Forår        Efterår Forår Efterår Forår Efterår 

1 3 8 108 5 22 
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I gennemsnit er der blevet fjernet godt 7 sække affald per rute, hvilket er 0,5 sæk mere per rute end det 

totale gennemsnit iblandt de 30 deltagende kommuner. Det er positivt, at så meget affald er blevet fjernet i 

kommunen, samtidigt med at de frivillige er blevet opmærksomme på problemer med henkastet affald.  

Den mindste affaldsbelastning har været på rute 4 ved Grønnehave Strand og Reberbaneparken, hvor der 

blev samlet 2 sække affald. Højdescoreren har været rute på 8, Kvistgård Industriby og Skov, hvor der blev 

samlet 12 sække affald.  

 

Hvilke typer af affald har foreningerne samlet mest af? 

På baggrund af de 4 afrapporteringer, som vi har modtaget, fremgår 

det, at cigaretskod og plast ligger på den absolutte førsteplads. 

Hertil er der samlet 84 dåser og flasker, hvoraf 38 har været med pant.  

Nedenfor fremgår det, hvilke typer af affald foreningerne har samlet på 

hvilke ruter.  

 

Afhentning af affaldet 

Affaldet er blevet afhentet efterfølgende hverdag eller første hverdag efter weekenden med 

indsamlingskalenderen som en generel styringspind.  

Driftens rolle har været super god og afhentningen af affald er foregået upåklageligt.  

Forslag til nye ruter 

Som et valgfrit spørgsmål er de deltagende foreninger blevet spurgt om, hvorvidt de har forslag til områder i 

kommunen, hvor der med fordel kan oprettes en Ren Natur rute. Til dette har foreningen Frem Hellebæk 

Badminton foreslået: Ålsgårde - Ellekildehavevej – og ved stierne rundt om Apperupskolen og 

Nordkysthallen.  

Hvis kommunen er med i Ren Natur igen i 2020, kan ovenstående forslag inddrages i ruteplanlægningen.  

 

Hvad skal sponsorpengene bruges til? 

Ren Natur blander sig ikke i, hvad den enkelte forening bruger sine 

sponsorpenge på. Det eneste krav vi stiller, er, at sponsorhonoraret skal gå til 

foreningsfremmende formål som f.eks. aktiviteter, udstyr, undervisning mm. 

Og det vækker glæde at se, at beløbet på de 3000 kr. har inspireret til mange 

gode ting ude hos de frivillige foreninger 

På næste side er der en oversigt over, hvad de lokale foreninger i Helsingør 

Kommune har anvendt deres indtjente sponsormidler til: 

 

Affald fra Hellebæk Strand  

Frem Hellebæk Badminton 

Punkt 10, Bilag 2: Årsrapport Ren Natur 2019 Helsingør Kommune.pdf



 10 
 

Forening Hvad skal sponsormidlerne anvendes til? 

Frem Hellebæk Badminton Vi skal til Göteborg og spille turnering. 

1. Helsingør Spejdergruppe 
Forventer at købe noget godt grej - eller måske et nyt telt til 
spejderturene. 

Helsingør Vineyard børne- og 
ungdomsforening 

Vi skal bl.a. bruge pengene til at holde fester i foreningen - julefest, 
fastelavnsfest, sommerfest.  

Kajakklubben Krogen Det skal gå lidt noget nyt kajakudstyr, evt. nye pagajer.  

 

Hvad har motiveret foreningerne til at være med i Ren Natur? 

Det er centralt for den videre udvikling af Ren Natur at få viden om, hvad der motiverer foreningerne til at 

involvere sig og deltage i konceptet. Derfor er de deltagende foreninger blevet spurgt om, hvad der gjorde, 

at de ville være med i Ren Natur.   

I afrapporteringerne skriver alle 4 foreninger, at de blev motiveret til at samle affald med Ren Natur pga. af 

det gode formål og fordi de ønsker et rent miljø. Heraf tilføjer en forening, at den også har brug for 

sponsormidlerne. Endeligt skriver Helsingørspejderne, det var oplagt at være med, når de i forvejen har miljø 

på dagsordenen.  

 

Alle foreninger som har deltaget i Ren Natur i kommunen ønsker at deltage igen hvis de får muligheden.    

 

Alle de gode historier 

Der er ikke noget så dejligt som at blive set og anerkendt for 

det, man gør. Og den vinkel er også en del af Ren Natur, idet 

alle de deltagende foreningers indsats beskrives i individuelle 

artikler, som lægges på hjemmesiden https://rennatur.org/i-

goer-en-forskel/ og sendes til foreningen selv, kommunen og 

sponsorerne. Dette har gjort stor lykke hos mange og de gode 

historier er kommet vidt omkring.  

Find her link til alle de gode historier i Helsingør Kommune 

her:  foreninger der er aktive i Ren Natur i Helsingør Kommune  

 

Foreningernes oplevelse af at være med i Ren Natur  

Mange foreninger har via mail, telefon og afrapporteringerne givet tilbagemeldinger om, hvordan 

indsamlingen har tilføjet meningsfuldhed og styrket sammenholdet i foreningerne. Faktisk har det overrasket 

os, hvor meget glæde affaldsindsamlingerne har skabt hos foreningerne selv, såvel som hos forbipasserende. 

Vi har fået utallige fortællinger om forbipasserende, der har givet påskønnende high-fives til indsamlerne, og 

hørt om bilister der har rullet vinduet ned og råbt ”Godt gået, hvor er I seje.” Det fortæller om, at 

bevidstgørelsen om henkastet affald ikke kun er afgrænset til foreningerne selv, men også spreder sig til de 

mennesker, som ser foreningerne samle affald. 

Helsingørspejdernes hjemmelavede pins 
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I den forbindelse kan det nævnes, at Keep Britain Tidy (KBT), Englands svar på Hold Danmark Rent, har lavet 

kampagner og undersøgelser, som arbejder direkte med at skabe ejerskab og indflydelse lokalt borgere 

imellem. I deres undersøgelser pointeres det, at lokale grupper, som arbejder sammen om et rent 

nærområde, er de bedste aktører til at skabe forandring, idet de kender deres nærområder bedre end nogen 

anden, og ved, hvor der er brug for indsatser.  

Sat i et bredere perspektiv interagerer Ren Natur altså direkte med lokale opfattelser om henkastet affald 

igennem handlingen ”at samle henkastet affald op” på både individuelt og kollektivt niveau. Det vil sige, at 

bevidstgørelsen ikke kun sker hos den enkelte borger, men også samlet i gruppen. Flere foreninger har f.eks. 

beskrevet, at henkastet affald er blevet til et samtaleemne, og de nu lægger mærke til, hvor meget der er.  

I KBT’s arbejde med at skabe lokalt ejerskab i folks nærområder pointerer de, hvordan opfattelser af 

henkastet affald spreder sig socialt og fra samfund til samfund, og hvordan synligheden af at lokale (her 

foreningsmedlemmer og frivillige) samler henkastet affald, skaber anerkendelse, som igen styrker ejerskab 

og stolthedsfølelsen over både handling og ansvarsfølelse. Indsamlingerne har altså en gennemgående feel 

good faktor! Og det er i den grad tydeligt i de tilbagemeldinger, der er kommet fra de mange foreninger, 

som har været aktive i Ren Natur. Og dette er ikke kun i Helsingør Kommune, men i alle deltagende 

kommuner. Nedenfor kan I læse, hvordan indsamlingsoplevelsen var med Ren Natur i Helsingør Kommune.  

”Det var et par hyggelige timer, hvor man får snakket med andre end man plejer og de unge får tænkt lidt 

mere over det med at holde naturen ren.” 

Frem Hellebæk Badminton 

 

”Spejderne havde en god oplevelse af at deltage i indsamlingen. Især var vi overraskede over, hvor mange 

søde bemærkninger og tilråb (og chokolade) vi fik af folkene, som vi mødte.” 

1. Helsingør Spejdergruppe 

 

”Der var virkelig god stemning, og alle var ivrige efter at samle ind. Det var særlig brugbart med tængerne, 

som gjorde, at flere syntes, det var sjovt. Der var god tid til at hygge og snakke, nyde naturen og samtidig 

gøre en god gerning. Vi fik også positive tilkendegivelser af forbipasserende.” 

Helsingør Vineyard børne- og ungdomsforening 

 

”Det var solskinsvejr og hyggelig stemning iblandt vores deltagere. Vi havde en hyggelig dag og mange 

cyklister og bilister viste deres anerkendelse ved vores indsats. Vi sluttede af med en dejlig is.” 

Kajakklubben Krogen 
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Samarbejdet med sponsorerne 

I 2019 har der været både nationale og lokale sponsorer tilknyttet Ren Natur. 

De nationale sponsorer var McDonalds, SPAR og Dansk Retursystem. De lokale 

sponsorer var Dermapharm (Ålborg, Randers og Helsingør) og Prysmian Group 

Denmark A/S (Albertslund). Endelig har der også været et særligt samarbejde 

med plastleverandøren Trioplast, som er sponsor af de grønne Ren Natur 

sække.   

Generelt for alle sponsorerne har det gjaldt, at et 

konceptsamarbejde af denne type har været ganske nyt. 

Ingen af dem har tidligere samarbejdet med kommuner og 

frivillige på denne måde og derfor er det første driftsår blevet 

fulgt med stor interesse. Deres tilkendegivelser er heldigvis positive og de 

glæder sig over den store opmærksomhed, som de mange indsamlinger har 

fået lokalt såvel som nationalt. Alle sponsorerne har dertil også selv været i 

aktion. Flere har været aktive med egne indsamlinger sammen med deres 

personale, hvor andre har sørget for forfriskninger ude på ruterne.  

Endelig skal det kort nævnes at et særligt testprojekt blev gennemført i 

samarbejde med Danske Bank, som - mod at købe ruter til foreninger - selv 

fik stillet ruter til rådighed for de medarbejdere, der ønsker at lave frivilligt 

arbejde. Idet denne type samarbejde ikke har været en planlagt del af Ren 

Natur 2019 er disse aktiviteter gennemført som en test. Formålet med testen har været at skabe et 

beslutningsgrundlag, der kunne synliggøre, om det giver mening for virksomheder at involvere sig på denne 

måde fremover. Denne beslutning tages i forbindelse med planlægning af 2020 aktiviteterne i slutningen af 

2019.    

 

Ren Natur i Helsingør Kommune i 2020 

Al deltagelse i Ren Natur konceptet i 2019 har været etårig, hvilket betyder at sponsorer, kommuner og 

frivillige foreninger igen skal tilmelde sig inden jul for at sikre sig deltagelse i 2020.  

Med et etableret samarbejde mellem Helsingør Kommunes kommunikationsafdeling, Kultur- og 

Fritidsforvaltningen og RN-administrationen vil der være god grund til at arbejde med den videre udbredelse 

af Ren Natur i 2020, så foreningerne ved, at konceptet findes.  
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Punkt 11: Sociale Klausuler

Sociale Klausuler

Indledning

Helsingør Kommune har besluttet at indføre krav om elevklausuler til leverandører, der
ønsker at arbejde for kommunen. Manglen på unge på erhvervsuddannelser er et
generelt samfundsproblem. For visse faggruppers vedkommende er det svært at
rekruttere faglært arbejdskraft.

NSPV ønsker at støtte uddannelsen af unge og har gennem årene haft årligt
gennemsnitligt:

• tre personer i fleksjob.

• en mekanikerelev

• tre personer i løntilskud/virksomhedspraktik.

• seks anlægsgartner og skov- og naturtekniker elever i forskellige forløb.

• en jordbrugsteknologstuderende/skov- og landskabsingeniørstuderende/have-
parkingeniørstuderende i 4-5 måneders forløb.

• en EGU-elev.

• et nyttejobprojekt for Helsingør Kommune med op til 16 aktiverede borgere (øget
til 25).

NSPV personale fordeler sig pt. således:

• 67 specialarbejdere

• 12 Gartnere

• 7 Skov og natur teknikere

• 1 Skov og naturteknikerelev

• 1 gartnerelev
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• 3 specialarbejdere i flexjob

• 5 mekanikere

• 1 mekanikerelev.

En specialarbejder er planlagt optaget på voksenelev uddannelse.

NSPV er godkendt til:

• 1 mekanikerelev

• 1 struktørelev (godkendt elevplads)

• 2 skov og naturtekniker elever

• 4 anlægsgartner elever

En af forudsætningerne for at have elever, er at de kan modtage en varieret uddannelse
inden for faget. På visse områder er NSPV opgaveportefølje lidt for snæver til at sikre en
alsidig uddannelse, men NSPV ønsker at leve op til samme krav, som der stilles eksterne
leverandører.

Det indstilles til Bestyrelsen:

• At sagen drøftes

Beslutning for Punkt 11: Sociale Klausuler

Sagen drøftet. NSPV udarbejder en elev strategi, der forelægges bestyrelsen.

Punkt 12: Whistleblowerordning

Whistleblower ordning

Indledning

Rådet for den Europæiske Union har den 7. oktober 2019 vedtaget et nyt
whistleblowerdirektiv, som forpligter offentlige organisationer og private virksomheder til
at etablere en whistleblowerordning. Direktivet skal implementeres i dansk lovgivning
inden for to år, og når det er sket, skal de omfattede virksomheder sikre, at de overholder
de nye regler. Begge ejerkommuner har besluttet at indføre whistleblower ordninger
snarest.
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Lovgrundlag mv.

Den ulovbestemte meddeleret for offentligt ansatte.

EU-direktiv af 7. oktober 2019 om indførelse af whistleblowerordning.

Sagsfremstilling

Det nye whistleblowerdirektiv har bl.a. til formål at beskytte medarbejdere ved at give
dem mulighed for at rapportere bekymringer om uretmæssig adfærd eller grove
overtrædelser af lovgivning helt anonymt. Whistleblowerordningen skal være tilgængelig
for alle i virksomheden, og det skal sikres, at medarbejdere ikke mødes med repressalier,
hvis de foretager en anmeldelse via whistleblowerordningen.

Virksomheden bestemmer selv, hvorvidt whistleblowerordninger skal håndteres af
virksomheden selv, eller om den skal outsources til en ekstern tredjepart, men uanset
skal det sikres, at whistlebloweranmeldelser behandles på en måde, som sikrer
objektivitet og den fornødne fortrolighed.

Ordningen skal gælde både for medarbejdere, ledelse, bestyrelsesmedlemmer,
aktionærer, arbejdstagere, midlertidigt ansatte, frivillige og folk ansat i beskyttede
stillinger.

Alle virksomheder med minimum 50 ansatte og alle offentlige organisationer er forpligtet
til at etablere en intern whistleblowerordning.

Offentlige myndigheder

Hele den offentlige forvaltning i Danmark, herunder:

• Statslige myndigheder

• Regionale forvaltninger og tjenestegrene

• Kommuner

• Statsejede virksomheder.

Alt peger således på, at NSPV bliver pålagt at indføre en ordning.

Formålet med direktivet er at ensrette reglerne i EU-landene og at skabe en klar
rapporteringsstruktur, så frygten for repressalier for whistleblowere elimineres. Derfor er
medlemsstaterne forpligtede til at implementere national lovgivning, der forbyder enhver
form for repressalier, herunder:

• Opsigelse og/eller suspension
•Ændring af arbejdstider
• Lønnedsættelse
• Tvang, chikane eller intimidering.
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Hvis en whistleblower fx bliver opsagt efter at have foretaget en indberetning, vil det
formodes, at opsigelsen er sket på baggrund af indberetningen. Det vil således være
arbejdsgiveren, der skal bevise, at opsigelsen ikke var begrundet i indberetningen.

Det er ikke kun whistlebloweren, som beskyttes af de nye regler. Vedkommendes familie,
kollegaer og pårørende er også beskyttet af forbuddet mod repressalier.

Ordningen kan overordnet set indføres ved to modeller, enten gennem et internt udvalg
eller lade funktionen varetage af en ekstern partner (fx revisionen). Uanset hvilken
organisering, der vælges, skal ordningen understøttes af et teknisk system, der gør det
muligt at indgive anonyme anmeldelser.

Fredensborg Kommune har fremsendt et brev, hvori de henstiller til, at selskaber med
tilknytning til kommunen indfører en whistleblowerordning.

Økonomi

De to ejerkommuner forventer, at ordningen koster ca. 60-70.000 at implementere og ca.
50-70.000 kr. i årlig drift, afhængigt af model. Det er ikke undersøgt, om og hvordan
NSPV eventuelt kan koble sig på en af de to kommuners ordning/tekniske system, eller
hvad det vil koste at lade fx PWC eller Horten løse opgaven. Der er fordele og ulemper
ved begge modeller.

Det indstilles til bestyrelsen:

• At NSPV arbejder videre med indførelse af en whistleblowerordning med
varetagelse ved en ekstern partner, idet det undersøges, om det er
hensigtsmæssigt at anvende samme elektroniske løsning som en af de to
ejerkommuner.

Beslutning for Punkt 12: Whistleblowerordning

NSPV indfører en whitleblowerordning som angivet i indstillingen.

Punkt 13: Strategiproces

Der orienteres om NSPV strategiproces.

Beslutning for Punkt 13: Strategiproces

Orienteringen taget til efterretning. Proces med involvering af bestyrelsen og
ejerkommuner udskydes.

Punkt 14: Eventuelt

Eventuelt

Afskedsreception
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Tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem Kim Bjørlund Madsen holder afskedsreception
3. april kl. 1200 på Sindshvile. Bestyrelsen er inviteret.

Sundhedsprojekt

Sundhedsprojektet starter op igen i juni måned. Årets program er opsamling og
undersøgelse af aorta på medarbejdere. Næste år har vi fokus på sukkersyge.

Ordblindekursus

NSPV har haft stor succes med ordblindekursus til glæde for både virksomheden og
medarbejderne. Der er tilgåët 28 medarbejdere siden kursus blev opstartet. Potentielt har
6-7 af disse læseudfordringer. På den baggrund genopstartes projektet med nye
medarbejdere, hvis der er tilslutning.

Orientering om erstatningskrav.

En borger har anlagt en erstatningssag mod NSPV. Borgeren er faldet på fortovet udfor
sin bopæl og har pådraget sig et kompliceret brud på armen. Borgeren kræver 75.000 kr.
i svie og smerte.Kravet er tidligere afvist af Fredensborg Kommunes og NSPV
forsikringer.

Udbud af kantstensbrænding

(Følger)

Beslutning for Punkt 14: Eventuelt

Orienteringen taget til efterretning

Punkt 15: Underskrift

Underskriftsblad
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Punkt 15, Bilag 1: underskrift110320.pdf
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