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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af Dagsorden
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at indstillingen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt

Punkt 2: Økonomi 2020, Kommunebudgetter 2020.
Økonomi 2020, Kommunebudgetter 2020.
Vedlagt er et udrag af kvartalsrapport for 1. kvartal samt økonomioversigt der
inkluderer april og maj måneds omsætning.
Til sammenligningen er også de tilsvarende tal for 2019 inkluderet samt vores
bugetforventninger til 2021.
Opmærksomheden henledes på, at der er et fald i omsætningen på ca. 7 mio.kr. indenfor
budget i 2020 sammenlignet med 2019. Omsætningsfaldet skyldes dels den milde vinter
og dels aktivitetsnedgang som følge af Covid 19.
Vær opmærksom på, at vi fra i år ikke har en separat omkosningsopgørelse for
Planlæggerløn/Borgerhenvendelser. Disse omkostninger er nu fordelt ud på de relevante
områder.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at sagen drøftes.

Beslutning for Punkt 2: Økonomi 2020,
Kommunebudgetter 2020.
- Bestyrelsen ønsker at følge udviklingen tæt.
- Bestyrelsen noterede sig, at ledelsen orienterede om, at der ikke ville blive
likviditetsproblemer i løbet af året.
- Bestyrelsen opfordrer til, at begge ejerkommuner støtter NSPV.
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Punkt 2, Bilag 1: Kvartalsrapport Q1 2020 - Bestyrelsesrapport.pdf
Bestyrelsesrapport pr.

31-03-2020

Kommune

HK

Kommune

Rækkenavne
Indenfor budget
Center for By, Land og Vand (BLV)
Asfalt
Fortove, flisebelægninger
Parker
Renholdelse af veje, stier og pladser
Skilte og vejudstyr
Skove og naturområder
Strandrensning
Ukrudt vejmatrikel
Vedligeholdelse af vandløb
Vejafvandning
Vejbeplantning
Vinter
Center for Økonomi og Ejendomme (ØE)
Kommunale ejendomme
Vinter
Planlægger/borger
Planlægger løn/Borgerhenvendelse
Hovedtotal

Hovedbudget
45.008.413
36.319.000
600.000
3.750.000
3.916.000
7.603.000
1.550.000
868.000
730.000
615.000
1.115.000
2.900.000
4.447.000
8.225.000
8.689.413
8.639.413
50.000
0
0
45.008.413

Kommune

HK

Kommune

Rækkenavne
Ekstra
Center for By, Land og Vand (BLV)
Anlæg Helsingør
Fortove, flisebelægninger
Kystsikring og sandfodring
Skilte og vejudstyr
Trafik og byrum
Vedligeholdelse af vandløb
Center for Økonomi og Ejendomme (ØE)
Kommunale ejendomme
Diverse
Diverse
Øvrige
Center for Kultur m.m. - KUMIT
Idræt
Hovedtotal

Hovedbudget Salg
Restbudget
1.256.650 1.520.803
-264.153
744.150 441.406
302.744
515.750
6.958
508.793
0
1.650
-1.650
0
0
0
0 124.006
-124.006
198.400
7.476
190.924
30.000 301.317
-271.317
310.000 280.614
29.386
310.000 280.614
29.386
187.500 610.023
-422.523
31.000 556.852
-525.852
156.500
53.171
103.329
15.000 188.760
-173.760
15.000 188.760
-173.760
1.256.650 1.520.803
-264.153

Rækkenavne
Hovedbudget Salg
Restbudget
Ekstra
12.413.300 1.100.952 11.312.348
Politikområde 1
0
47.490
-47.490
Skove og naturområder
0
47.490
-47.490
Politikområde 3
12.411.000 837.586 11.573.414
Anlæg Fredensborg
5.365.000
64.482
5.300.518
Asfalt
0
0
0
Fortove, flisebelægninger
300.000
24.962
275.038
Skilte og vejudstyr
0
9.011
-9.011
Vinter
6.746.000 739.131
6.006.869
Politikområde 4
0 157.785
-157.785
Kommunale ejendomme
0 157.785
-157.785
Politikområde 5
0
3.716
-3.716
Øvrige Politikområder
0
4.929
-4.929
Diverse
2.300
49.446
-47.146
Diverse
2.300
49.446
-47.146
Hovedtotal
12.413.300 1.100.952 11.312.348

Salg
Restbudget Brugt i %
7.939.839 37.068.574
18%
6.699.607 29.619.393
18%
136.152
463.848
23%
1.527.907
2.222.093
41%
545.469
3.370.531
14%
1.157.749
6.445.251
15%
313.184
1.236.816
20%
114.611
753.389
13%
4.559
725.441
1%
2.203
612.797
0%
136.395
978.605
12%
1.095.069
1.804.931
38%
589.964
3.857.036
13%
1.076.345
7.148.655
13%
1.240.232
7.449.181
14%
1.235.950
7.403.463
14%
4.282
45.718
9%
0
0
0%
0
0
0%
7.939.839 37.068.574
18%

FK

Rækkenavne
Hovedbudget
Indenfor budget
34.064.810
Politikområde 1
4.657.988
Kystsikring og sandfodring
152.812
Parker
2.001.000
Planlægger løn/Borgerhenvendelse
0
Skove og naturområder
892.000
Strande
551.000
Vedligeholdelse af vandløb
1.061.176
Politikområde 3
19.233.200
Asfalt
4.200.000
Fortove, flisebelægninger
2.650.000
Planlægger løn/Borgerhenvendelse
0
Renholdelse af veje, stier og pladser
2.450.000
Skilte og vejudstyr
1.450.000
Teknikervagt
381.200
Ukrudt vejmatrikel
650.000
Vejafvandning
3.780.000
Vejbeplantning
3.672.000
Politikområde 4
5.127.282
Kommunale ejendomme
5.127.282
Politikområde 5
4.768.580
Idræt
4.768.580
Politikområde 9
277.760
Kulturejendomme
277.760
Hovedtotal
34.064.810

Salg
Restbudget Brugt i %
5.440.192 28.624.618
16%
706.632
3.951.356
15%
0
152.812
0%
379.362
1.621.638
19%
0
0
0%
58.073
833.927
7%
166.854
384.146
30%
102.343
958.833
10%
3.233.514 15.999.686
17%
205.859
3.994.141
5%
661.724
1.988.276
25%
0
0
0%
279.564
2.170.436
11%
282.896
1.167.104
20%
98.557
282.643
26%
2.945
647.055
0%
939.868
2.840.132
25%
762.101
2.909.899
21%
551.521
4.575.761
11%
551.521
4.575.761
11%
916.851
3.851.729
19%
916.851
3.851.729
19%
31.674
246.086
11%
31.674
246.086
11%
5.440.192 28.624.618
16%

FK
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Punkt 2, Bilag 2: Omsætningsbudget samt Faktisk Omsætning 2019-2021.pdf

OMSÆTNINGSSBUDGET SAMT FAKTISK OMSÆTNING 2019-2021

HELSINGØR KOMMUNE

Asfalt
Fortove, flisebelægninger
Kommunale ejendomme
Parker
Planlægger løn/Borgerhenvendelse
Renholdelse af veje, stier og pladser
Skilte og vejudstyr
Skove og naturområder
Strandrensning
Ukrudt vejmatrikel
Vedligeholdelse af vandløb
Vejafvandning
Vejbeplantning
Vinter
IKKE FORDELT BUDGET
Hovedtotal

HELSINGØR KOMMUNE

Anlæg Helsingør
Diverse
Fortove, flisebelægninger
Idræt
Kommunale ejendomme
Kystsikring og sandfodring
Skilte og vejudstyr
Trafik og byrum
Vedligeholdelse af vandløb
Øvrige
Hovedtotal

Indenfor Budget
2019
31-05-2019
Budget
Salg ÅTD
400.000
245.845
4.588.000 1.911.849
7.908.413 3.246.228
3.816.000 1.506.288
1.960.000
490.000
6.807.000 2.821.801
1.725.000
852.388
1.159.587
339.535
680.000
28.215
615.000
124.961
1.167.000
460.525
3.121.000 1.336.607
4.448.000 1.453.454
8.585.000 3.649.324

2019
Hele Året
584.899
5.008.920
7.027.065
3.509.033
1.960.000
7.517.842
1.947.745
807.118
491.100
514.130
1.134.984
3.244.894
4.507.755
6.326.083

46.980.000 18.467.020

44.581.572

Ekstra
2019
31-05-2019
Budget
Salg ÅTD
515.750 2.122.042
31.000 1.066.486
3.707
15.000
335.428
311.600
548.562
2.890
225.453
198.400
119.840
30.000
135.056
156.500
196.902
1.258.250 4.756.366

2019
Hele Året
3.027.609
2.510.233
4.275
782.578
1.709.850
2.890
716.682
432.139
424.956
471.952
10.083.163

Omsætningsbudget samt Faktisk Omsætning 2019 - 2021

FREDENSBORG KOMMUNE
2020
31-05-2020
Budget
Salg ÅTD
600.000
235.987
3.750.000
2.051.590
8.639.413
2.274.608
3.916.000
1.199.096
7.602.000
1.550.000
868.000
730.000
615.000
1.115.000
2.900.000
4.447.000
8.275.000
1.914.000
46.921.413

1.997.336
489.378
305.308
13.285
128.037
301.076
1.333.125
1.704.059
1.488.344
13.521.228

2021
Budget
1.361.000
4.428.000
8.155.000
3.872.000
7.950.000
1.497.000
942.000
711.000
615.000
1.234.000
3.197.000
3.510.000
8.548.000
701.000
46.721.000

Indenfor Budget
2019
31-05-2019
2019
2020
31-05-2020
Budget
Salg ÅTD Hele Året
Budget
Salg ÅTD
Asfalt
1.100.000
472.828 1.995.871 4.200.000
313.610
Fortove, flisebelægninger
3.280.000 1.380.233 4.352.524 2.650.000
781.810
Idræt
4.518.580 1.381.439 4.176.401 4.768.580 1.365.419
Kommunale ejendomme
5.136.110 2.089.876 5.348.146 5.127.282 1.416.354
Kulturejendomme m.m.
262.760
59.425
282.140
277.760
68.237
Kystsikring og sandfodring
152.812
152.812
Parker
2.423.080
592.736 1.494.501 2.001.000
640.932
Planlægger løn/Borgerhenvendelse
878.800
197.200
788.800
Renholdelse af veje, stier og pladser
2.254.188 1.353.110 3.418.702 2.450.000
664.827
Skilte og vejudstyr
1.480.000 1.184.170 1.743.370 1.450.000
488.860
Skove og naturområder
1.067.104
238.891
630.565
892.000
231.782
Strande
581.000
236.704
563.839
551.000
345.778
Teknikervagt
361.200
167.100
432.909
381.200
167.098
Ukrudt vejmatrikel
700.000
109.589
610.410
650.000
111.326
Vedligeholdelse af vandløb
1.061.176
190.047 1.150.622 1.061.176
203.466
Vejafvandning
3.742.634
872.940 3.515.937 3.780.000 1.752.179
Vejbeplantning
3.734.000 1.653.379 4.667.086 3.672.000 1.637.673
IKKE FORDELT BUDGET
1.037.000
Hovedtotal
32.733.444 12.179.668 35.171.822 35.101.810 10.189.349

FREDENSBORG KOMMUNE
2020
Budget
515.750
51.345

2021
Budget
4.000.000
1.000.000

15.000
302.000

31-05-2020
Salg ÅTD
56.065
789.402
1.650
307.793
481.826

348.400
30.000
156.500
1.418.995

211.064
60.818
331.233
177.305
2.417.156

500.000
500.000
500.000
500.000
10.000.000

1.000.000
2.000.000

Anlæg Fredensborg
Asfalt
Diverse
Fortove, flisebelægninger
Idræt
Kommunale ejendomme
Skilte og vejudstyr
Skove og naturområder
Vinter
Øvrige
Hovedtotal

Ekstra
2019
31-05-2019
2019
2020
31-05-2020
Budget
Salg ÅTD Hele Året
Budget
Salg ÅTD
5.090.000
-20.800 3.012.160 4.965.000
428.371
391.244
2.300
266.993
507.489
2.300
83.098
300.000
35.879
630.294
300.000
36.226
6.810
5.807
321.597
871.913
231.406
46.760
369.017
29.040
5.000
673.431
964.181
162.882
6.746.000 2.380.575 3.800.801 6.746.000
965.511
0
239.279
435.633
60.073
12.143.300 3.950.522 10.982.732 12.013.300 2.002.414

2021
Budget
2.700.000
2.650.000
4.768.580
5.127.282
277.760
152.812
2.001.000
0
2.450.000
1.450.000
892.000
551.000
381.200
650.000
1.061.176
3.780.000
3.672.000
1.778.455
34.343.265

2021
Budget
4.000.000
500.000

500.000

7.064.026
12.064.026

Punkt 3: Budget 2021 samt bidrag til kommunernes
budgetproces.
Budget 2021 samt bidrag til kommunerne.
Der orienteres om NSPV's administrative bidrag til budget processerne i det to
kommuner samt foreløbigt budget 2021. Bidragene er vedlagt som bilag.De generelle
omsætningsbudgetter for 2021 fremgår af bilag 2 i foregående punkt. Udover de vedlagte
forslag, er NSPV blevet bedt om at reducere i nyttejobordningen i Helsingør.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 3: Budget 2021 samt bidrag til
kommunernes budgetproces.
Orienteringen taget til efterretning.
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Punkt 3, Bilag 1: Budget 2021, Fredensborg, forbedret service.pdf
Fredensborg KommuneForslag til investeringer i forbedret service

Budget 2021-2024

Forslag (Titel)
Intensiveret registrering og begrænsning af udbredelsen af den
invasive plante japansk pileurt på udvalgte steder.
Politikområde

Politikområde 3

Økonomi

Investering
Mio. kr. (2021 p/l)
Investering
Øgede driftsudgifter
Personaleændringer
(fuldtidsstillinger)
Samlet budget (før forslag)*

x
2021

2022

2023

2024

0,2

0,2

0,2

0,2

34,3

34,3

34,3

34,3

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
* Budget for NSPV er i 2021 niveau

Beskrivelse

Beskrivelse
Igennem de senere år er der kommet flere og flere bestande af de
uønskede japansk pileurt (Japanpileurt og Kæmpepileurt). Japansk
pileurt er skadelige i forhold til biodiversiteten da den udkonkurrerer
øvrige plantearter. Planten er derfor også nævnt i kommunens
biodiversitetsplan. Planten er meget vanskelig at bekæmpe. Det er
derfor kun realistisk at lave en indsats på udvalgte steder. Det
ønskes at der afsættes midler til at begrænse udbredelsen af japansk
pileurt på de højest prioriterede lokaliteter. Der er ikke lovkrav om
bekæmpelse af pileurt.
Det er planen at intensivere registreringen så der dannes et overblik
over den samlede udbredelse af japansk pileurt i kommunen. Der vil
benyttes forskellige metoder til at begrænse udbredelsen af planten,
afhængig af forholdene på den enkelte lokalitet og erfaringerne der
opnås efterhånden. Det kan være ved at bekæmpe nyeetablerede
bestande og ved at begrænse udbredelsen af arten på de højest
prioriterede steder bl.a. set i forhold til naturværdier. Der er behov
for en vedvarende indsats gennem flere år på den enkelte lokalitet.
Effekt for borgerne
Borgerne vil opleve at kommunen prioriterer biodiversitet ved at
bekæmpe invasive arter.
Effekt for organisationen
NSPV er et § 60 selskab, hvorfor der ikke er en konsekvens for den
kommunale organisation.
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Fredensborg KommuneForslag til investeringer i forbedret service

Budget 2021-2024

Forslag (Titel)
Merudgifter til udførsel af nødvendige følgearbejder i forbindelse med
asfaltarbejder på funktionskontrakten med Colas.
Politikområde

Politikområde 3

Økonomi

Investering
Mio. kr. (2021 p/l)
Investering
Øgede driftsudgifter
Personaleændringer
(fuldtidsstillinger)
Samlet budget (før forslag)*

x
2021

2022

2023

2024

0,8

0,8

0,8

0,8

34,3

34,3

34,3

34,3

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
* Budget for NSPV er i 2021 niveau

Beskrivelse

Beskrivelse
Fredensborg Kommune har ansvaret for vedligeholdelse af
asfaltbelægninger på offentlige veje og stier, herunder fortove der
støder ud til offentlige veje. Siden 2013 er 189 km af det offentlige
vej- og stinet i kommunen blevet vedligeholdt i henhold til
funktionskontrakten indgået mellem Fredensborg Kommune og Colas
Danmark A/S i 2013. I 2016 blev der indgået aftale om en
tillægskontrakt, som indebar en udvidelse af omfanget af kørebaner
på 22 km. Begge aftaler udløber den 31. december 2027.
Der ikke er tilstrækkelige midler til, at finansiere de arbejder, der
ikke er en del af funktionskontrakten, men som er en nødvendig
forudsætning for opfyldelse af funktionskontrakten. Det drejer sig
om udgifter til udskiftning af nedløbsbrønde samt
bæreevneforstærkninger.
I budgetåret 2020 har Infrastruktur- og Teknikudvalget besluttet at
flytte o,8 mio. kr fra vinterbudgettet til forberedende arbejder på
Colas kontrakten.
Effekt for borgerne
Forpligtelser i forhold til COLAS funktionskontrakt vil kunne
overholdes.
Effekt for organisationen
NSPV er et § 60 selskab, hvorfor der ikke er en konsekvens for den
kommunale organisation.
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Fredensborg KommuneForslag til investeringer i forbedret service

Forslag (Titel)
Politikområde
Økonomi

Budget 2021-2024

Merudgifter til udførsel af nødvendige renovering af overkørsler belagt
med chaussesten.
Politikområde 3
Investering
Mio. kr. (2021 p/l)
Investering
Øgede driftsudgifter
Personaleændringer
(fuldtidsstillinger)
Samlet budget (før forslag)*

2021
0,8

2022
0,8

2023
0,8

x
2024
0,8

Minus angiver
mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
* Budget for NSPV er i 2021 niveau

Beskrivelse

Beskrivelse
Fredensborg Kommune har ansvaret for vedligeholdelse af de brolagte
overkørsler på offentlige veje. Hovedparten af overkørslerne er brolagt
med chaussesten. Mange af overkørslerne er præget af løse
chaussesten, hvilket resulterer i huller i belægningen og dermed dårlig
kørsel komfort for trafikanterne og risiko for person- og tingsskader
ved passage af de løse eller manglende belægningssten.
Når NSPV bliver opmærksomme på løse sten i overkørslerne fjernes
disse og hullerne fyldes med asfalt.
NSPV vurderer, at en partiel reetablering af de løse sten i
overkørslerne ikke vil resultere i en varig løsning på problemerne, i og
med at årsagen til problemet er overkørslernes alder og den større
tunge trafikbelastning årene frem.
En permanent løsning på problemet med de løse sten i overkørslerne
er en renovering af overkørslerne.
Brolægningsfirmaer kan i dag garantere for, at renovering af en ny
anlagt chaussestensbelagt overkørsel som minimum vil have en
”levetid” på 25 år.
Da mange af kommunens overkørsler fører ind til blinde veje i
boligområder, vil omkostninger i forbindelse med renoveringsarbejdet
blive forøget, i og med at renoveringen af den enkelte overkørsel skal
udføres i to etaper.
Omkostninger til renovering af overkørsler til villaveje anslås til:
 Overkørsel til blind vej: 100.000 kr.
 Overkørsel til vej der kan afspærres: 70.000 kr.
Det er NSPVs vurdering, at der er behov for renovering af ca. 50
overkørsler i kommunen.
Effekt for borgerne
Bedre kørselskomfort og minimering af risikoen for ting- og faldskader
samt fastholdelse af et æstetisk byrum.
Effekt for organisationen
NSPV er et § 60 selskab, hvorfor der ikke er en konsekvens for den
kommunale organisation.

Punkt 3, Bilag 2: Fredesnborg Kommune Ra°derumskatalog.pdf
Fredensborg Kommune

Råderumskatalog

Budget 2021-2024

Forslag (Titel)

Politikområde
Økonomi

Servicereduktion (2 pct.) på arbejder udført af NSPV –
dækker flere politikområder
Politikområde 1, 3, 4, 5, 9
Besparelsesforslag (konsekvenser for serviceniveau)
x
Effektiviseringsforslag (ingen konsekvenser for serviceniveau)
Mio. kr. (2021 p/l)
2021
2022
2023
2024
Besparelse, brutto
0,69
0,69
0,69
0,69
Investering
0
0
0
0
Besparelse, netto
0,69
0,69
0,69
0,69
Personaleændringer
(fuldtidsstillinger)
Samlet budget (før forslag)*
34,3
34,3
34,3
34,3
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
* Budget for NSPV er i 2021 niveau

Beskrivelse

Beskrivelse
Forslaget går ud på at nedsætte serviceniveauet i Nordsjællands Park
og Vej (NSPV) med 0,69 mio. kr. årligt i 2021-2024 svarende til ca.
2 pct. ift. budget 2020.
NSPV´s serviceniveau er fastlagt i nærmere opgørelse over de
overdragede opgaver samt i driftsaftale. Dette kan hæves eller
sænkes som en del af den årlige budgetproces.
Det årlige driftsbudget med NSPV fra Fredensborg Kommune udgør i
2021 34,3 mio. kr.
Effekt for borgerne
Besparelsesforslaget vil have konsekvens for serviceniveauet, men
vil ikke medføre sikkerhedsmæssige forringelser.
Reduktion i plejeniveau og renhold af parker, natur og skov områder.
Reduktion i renovering af flisebelægninger samt renhold på offentlige
vejarealer. Reduktion i grønne vedligeholdelsesopgaver på skoler og
institutioner. Reduktion af eftersåning på boldbaner. Reduktion i
grønne vedligeholdelses opgaver ved skoler, institutioner, samt
fritids og kultur bygninger.
Effekt for organisationen
NSPV er et § 60 selskab, hvorfor der ikke er en konsekvens for den
kommunale organisation.
Fordeling af besparelsen på politikområderne i hele tusinder:
Pol 1: natur og miljø 112t
Pol 3: vej og trafik 367t
Pol 4: kommunale ejendomme 108t
Pol 5: fritid og idræt 94t
Pol 9: kultur 5,5t
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Forslag til servicereduktion, budget 2021 - 2024
Udvalg

2 - By, Plan- og Miljøudvalget

Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center

Center for By, Land og Vand

Titel

Nedsat frekvens for tømning af affaldskurve samt opsamling af papir og småt Nr.: sr206-001
affald i parker.

Beskrivelse af forslaget
Frekvensen for hvor ofte der tømmes affaldskurve i kommunens parker nedsættes.
I parker samles affald i parker en gang om ugen året rundt. Med forslaget vil der i vintersæsonen fra oktober til
april blive samlet affald hver anden uge.

Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet
Affaldet vil ligge i længere tid før det bliver fjernet, hvilket vil betyde, at der er risiko for at affaldskurvene bliver
overfyldte og at der generelt vil ligge mere henkastet affald.

Plan for implementering af forslaget
Det kan indarbejdes i planerne ultimo 2020, således at det kan implementeres fra januar 2021.

Økonomi

Budgetområde

Besparelse (servicedrift)

206 - Nordsjællands Park og
Vej

Ialt

2021

2022

2023

2024

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale

Budgetområde

Antal årsværk

206 - Nordsjællands Park og
Vej

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0
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Forslag til servicereduktion, budget 2021 - 2024
Udvalg

2 - By, Plan- og Miljøudvalget

Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center

Center for By, Land og Vand

Titel

Reduktion i udskiftning af sand i sandkasser

Nr.: sr206-002

Beskrivelse af forslaget
Udskiftning af sand i sandkasser omprioriteres idet der tidligere har været skiftet sand i alle sandkasser for
vuggestuer, institutioner, skoler og SFO.
Der gennemføres herefter ikke sandskift på skoler/SFO hvert år, men i rul på hvert 2. eller 3. år.

Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet
Sandniveauet kan opleves mangelfuldt i nogle sandkasser og måske i enkelte år være halvtomme. Der opleves
fremmedlegemer i sandet med mulig øget opvækst af græs/vedplanter.

Plan for implementering af forslaget
Sandudskiftning gennemføres normalt primo år og vil kunne implementeres primo 2021.

Økonomi

Budgetområde

Besparelse (servicedrift)

206 - Nordsjællands Park og
Vej

Ialt

2021

2022

2023

2024

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale

Budgetområde

Antal årsværk

206 - Nordsjællands Park og
Vej

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0
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Forslag til servicereduktion, budget 2021 - 2024
Udvalg

2 - By, Plan- og Miljøudvalget

Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center

Center for By, Land og Vand

Titel

Reduktion i renovering af flisebelægninger

Nr.: sr206-003

Beskrivelse af forslaget
Budgettet for renovering og reparation af fortove, flisebelægninger omfatter renovering af alle arealer med
belægningssten både hele strækninger og punktopretninger. Budgettet omfatter også grusstier og pladser samt
udskiftning af støttemure. Der er i 2019 afsat budget på 4,5 mio. kr. til opgaverne. Der udskiftes ca. 1.000 m
sammenhængende strækninger årligt.
Niveauet for renovering af flisebelægninger på fortove med begrænset trafik reduceres, idet der fortsat udføres
punktopretninger, hvis der er opspring mv. På nogle veje renoveres fortovet kun i den ene side.

Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet
Renoveringsefterslæbet bliver større. Hvis fortovet kun renoveres i den ene side vil det medføre borgerklager.
Omkostninger til punktopretninger forøges. Reduktionen svarer til ca. 140 m.
Budget i 2019 var 4,8 mio.kr. Forbruget var 5,0 mio. kr.
Plan for implementering af forslaget
Forslaget kan implementeres fra primo 2021.

Økonomi

Budgetområde

Besparelse (servicedrift)

206 - Nordsjællands Park og
Vej

Ialt

2021

2022

2023

2024

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale

Budgetområde

Antal årsværk

206 - Nordsjællands Park og
Vej

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0
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Forslag til servicereduktion, budget 2021 - 2024
Udvalg

2 - By, Plan- og Miljøudvalget

Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center

Center for By, Land og Vand

Titel

Reduktion i renovering af vejbrønde

Nr.: sr206-004

Beskrivelse af forslaget
Renoveringstakten for vejbrønde reduceres med 7-10 brønde årligt.
Budgettet for vejafvanding omfatter akutrenovering af vejbrønde, renovering af vejbrønde i forbindelse med
asfaltarbejder samt sugning af vejbrønde. Endvidere omfatter budgettet 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af
kloakledninger, der primært tjenes til afledning af vejvand.
Der er ca. 12.000 vejbrønde i Helsingør. Der blev udskiftet ca. 300 i 2018. Ca. 50% af vejbrøndene vurderes at
være i dårlig stand svarende til et efterslæb på 60-90 mio. kr.

Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet
Der vi blive renoveret ca. 7-10 færre vejbrønde årligt.
Renovering af asfaltbelægninger vil blive reduceret, da der ikke er tilstrækkelige midler til at renovere
vejbrøndene i forbindelse med renovering af belægningerne. Alternativt vil der hvis asfaltbelægninger renoveres
uden at renovere vejbrønde, kunne opstå lunker og revner, der på sigt svækker asfalten.
Akutrenovering af vejbrøden vurderes ikke at kunne reduceres, da efterslæbet er betydeligt.

Plan for implementering af forslaget
Forslaget kan implementeres fra primo 2021.

Økonomi

Budgetområde

Besparelse (servicedrift)

206 - Nordsjællands Park og
Vej

Ialt

2021

2022

2023

2024

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale

Budgetområde

Antal årsværk

206 - Nordsjællands Park og
Vej

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0
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Forslag til servicereduktion, budget 2021 - 2024
Udvalg

2 - By, Plan- og Miljøudvalget

Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center

Center for By, Land og Vand

Titel

Reduktion i renholdelsesfrekvensen i Helsingør City

Nr.: sr206-005

Beskrivelse af forslaget
Renholdelse af Helsingør City reduceres med to hverdage for eksempel tirsdag og torsdag.

Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet
Der renholdes pt. 7 dage om ugen dog ikke på helligdage undtagen 2. pinsedag. Helsingør kommune ligger i dag
på et ”ikke tilfredsstillende” niveau i Hold Danmark Rents rapport. Dette skyldes primært antallet af henkastede
skodder i bymidten og andre områder hvor der færdes mange mennesker.
Antallet af klager fra borgere og forretningsindehavere vurderes at stige.
Budgettet for renholdelse i 2019 var 6,8 mio. kr., som blev overskredet med 0,7 mio. kr.
Plan for implementering af forslaget
Forslaget kan implementeres fra primo 2021.

Økonomi

Budgetområde

Besparelse (servicedrift)

206 - Nordsjællands Park og
Vej

Ialt

2021

2022

2023

2024

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale

Budgetområde

Antal årsværk

206 - Nordsjællands Park og
Vej

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0
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Forslag til servicereduktion, budget 2021 - 2024
Udvalg

2 - By, Plan- og Miljøudvalget

Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center

Center for By, Land og Vand

Titel

Renholdelse af strande

Nr.: sr206-006

Beskrivelse af forslaget
Reduktion i niveauet for renholdelse af strande. Budgettet omfatter tangrensning og opsamling af henkastet
affald på stranden.
Budgettet er ca. 0,65 mio. kr.
Der renholdes i dag med strandrenser på Gummistranden og på Hornbæk Strand. På øvrige strande opsamles
alene affald.

Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet
Det vil i mindre grad være muligt at gennemføre ekstraordinær eller akut renholdelse af strande. Det vil fortsat
være muligt at rense med strandrenser på Gummistranden og Hornbæk Strand.
I 2018 blev der eksempelvis forsøgsvis gennemført en ekstraordinær renholdelse af Kronborg Strand, da den
socio-økonomisk virksomhed Kadetten ønskede et samarbejde, selvom det politisk var besluttet ikke at renholde
stranden. Forsøget har dog ikke kunnet holde stranden tangfri i 2018.
Lignende ekstraordinære aktiviteter vil ikke kunne gennemføres.
Der er i 2018 anvendt 0,62 mio. kr. og i 2019 0,5 mio. kr

Plan for implementering af forslaget
Forslaget kan implementeres fra primo 2021.

Økonomi

Budgetområde

Besparelse (servicedrift)

206 - Nordsjællands Park og
Vej

Ialt

2021

2022

2023

2024

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale

Budgetområde

Antal årsværk

206 - Nordsjællands Park og
Vej

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0
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Forslag til servicereduktion, budget 2021 - 2024
Udvalg

2 - By, Plan- og Miljøudvalget

Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center

Center for By, Land og Vand

Titel

Reduktion af fejning af de store veje

Nr.: sr206-007

Beskrivelse af forslaget
Frekvensen for fejning af de store veje reduceres. Der fejes i dag op til seks gange afhængigt af behov, idet
behovet kan variere fra vej til vej.

Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet
Forslaget vil medføre en reduktion svarende til en fejning årligt.
Forslaget vil medføre en synlig påvirkning af renholdelsesniveauet. Vejene vil i perioder fremstå snavsede.
Helsingør kommune ligger i dag sidst i Hold Danmark Rent rapport i forhold til sammenlignelige byer, men
centrum vurderes af borgerne at have et tilfredsstillende niveau bortsen fra Ny Kronborgvej og Havnegade fra
stationen til Kulturværftet, som har et acceptabelt niveau.
Budgettet for renholdelse i 2019 var 6,8 mio. kr., som blev overskredet med 0,7 mio. kr.
Plan for implementering af forslaget
Forslaget kan implementeres fra primo 2021.

Økonomi

Budgetområde

Besparelse (servicedrift)

206 - Nordsjællands Park og
Vej

Ialt

2021

2022

2023

2024

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale

Budgetområde

Antal årsværk

206 - Nordsjællands Park og
Vej

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0
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Budget: 2021-2024
Anlægsforslag
Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Prioritet:
Version:
Projektnavn:

By- , Plan- og Miljøudvalget
206 - Nordsjællands Park og Vej
By, Land og Vand
4
1
Udskiftning af træallé ved Marienlyst Allé

Nr.: af206-03

Anlægsprojektets baggrund, økonomi og konsekvenser:
Baggrund
Langs Marienlyst Allé fra Classensvej og hen mod Marienlyst Slot er der en allé bestående af
hestekastanjetræer. Mange træer er dårlige og står til fældning i løbet af de kommende år.

Økonomi:
Renoveringen estimeres til at koste 300.000 kr. Der vil være øgede driftsudgifter de første 3 år efter
plantning- primært pga. behov for vanding.

Konsekvenser:
Med en udskiftning af træerne kan man opnå en ensartet og sund allé.

Tidsplan:
Arbejdet kan udføres i løbet af 2021
Afledt drift:
JA
x
NEJ
Økonomiske konsekvenser:
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Anlæg - Netto
Afledt drift
(Beløb skrives i 1.000 kr. og i løbende priser)

2021
350
0
350
0

2022

2023

2024

0
0

0
0

0
0

10

10

10
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Service reduktion
Titel

Nr.:

2021

2022

2023

2024

Nedsat frekvens for opsamling af papir og småt
affald i parker og naturområder

sr206-001

-40

-40

-40

-40

Reduktion i udskiftning af sand i sandkasser
Reduktion i renovering af flisebelægninger
Reduktion i renovering af vejbrønde
Reduktion i renholdelsesfrekvensen i Helsingør City
Renholdelse af strande
Reduktion af fejning af de store veje

sr206-002
sr206-003
sr206-004
sr206-005
sr206-006
sr206-007

-150
-300
-100
-200
-50
-100

-150
-300
-100
-200
-50
-100

-150
-300
-100
-200
-50
-100

-150
-300
-100
-200
-50
-100

-940

-940

-940

-940

Samlet reduktion

Anlægs forslag
Titel
Renovering af udvalgte dræn kolonihaver
Renovering af kirsebærallé Krogerupvej
Udskiftning af træallé ved Marienlyst Allé
Renovering af SF-stens belægning på Fr Leyels Vej

Driftsønske
Titel
Begrænse udbredelsen af japansk pileurt på
udvalgte steder

Nr.:
af206-001
af206-002
af206-003
af206-004

Nr.:
Ø206-01

2021 2022 2023 2024
500
0
0
0
150
0
0
0
350
0
0
0
1.560
0
0
0

2021
200

2022
200

2023
200

2024
200
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Punkt 4: Orientering om skraldespande.
Orientering om skraldespande.
Indledning
NSPV står for drift og vedligehold af 543 skraldespande af forskellige typer, fordelt i de to
kommuner. Gennem de seneste år er der sket en udvikling inden for skraldespande som
blandt andet har været medvirkende til at der allerede er sket en udskiftning af
skraldespande i begge kommuner. Der er dog stadig behov for yderligere udskiftning,
som til en vis grænse kan financierens af effektiviseringsgevinster.
Sagsfremstilling
En af de store opgaver i NSPV er at holde kommunernes arealer pæne og uden
henkastet affald. Erfaringen er, at ligger der henkastet affald f.eks. rundt om en
skraldespand som er fuld, kommer der nemt mere affald til.
Dermed er det nødvendigt at tilse skraldspandene regelmæssigt, for at tømme hvis det er
påkrævet. Dette kan både medføre unødvendig kørsel, men også risiko for overfyldte
beholdere. NSPV har de sidste par år haft god erfaring med at bruge de ”intelligente”
skraldespande, Big Belly og Mr. Fill, som giver besked når der er behov for tømning, og
som kan komprimere affaldet så de kan indeholde mere. Der er pt. 65 af disse
skraldespande fordelt i de to kommuner. Disse er opsat hvor der færdes mange
mennesker f.eks. i bymidter, ved stationer og indkøbssteder og på enkelte stande i
sæsonen. Se bilag 1.
NSPV bruger i dag ca. 60 sæson opsatte tråd stativer, ud over de 543 faste, som primært
benyttes på strandene. Disse ønskes udskiftet til Mr. Fill, Big Belly, eller tilsvarende
løsning over de kommende år. Planen er at sætte dem op ved ind og udgange og ikke på
selve stranden. Da disse skraldespande er større og kan indeholde mere affald samt give
besked om hvornår de skal tømmes, er det vurderingen at 20 Mr. Fill, Big Belly eller lign.
kan erstatte de eksisterende. Det vil ligeledes være en forbedring af medarbejdernes
arbejdsmiljø når de skal tømmes, idet medarbejderne slipper for at slæbe tunge poser
gennem sand områderne. Efterhånden som trådstativerne udskiftes vil de nye kommer til
at stå der permanent. Det går fint i tråd med at der opleves et øget brug hen over hele
året, bl.a. af vinterbadere. For brugerne betyder det også, at strandene ikke vil værre
pyntet med trådstativer, der kan opleves som ikke særligt kønne eller hygiejniske og som
ind i mellem kan lugte i sommervarmen. Allerede fra denne sæson er de eksisterende
trådstativer flyttet op til nærmeste vej eller sti.
Behov og kapacitet er baseret på et kvalificeret bud og vil løbende skulle revurderes.
I det åbne land er der også sket en udskiftning af så godt som alle skraldespande, fra en
åben model til en mere lukket model ROBUST 45, som har den fordel, at det er meget
svært for fuglene at tømme dem. Se bilag.
I vores parker og grønne anlæg bruger vi et trådstativ med en skjuler af træ, B102 DAN
Rask. se bilag.
Økonomi

3 / 14

Udskiftning af traditionelle skraldespande til ”intelligente” spande giver en besparelse på
udgiften til tømning. Denne besparelse bliver investeret i nye ”intelligente” spande. Prisen
for en skraldespand ligger fra ca. 10.000 kr. til 40.000 kr. afhængig af om den er
monteret med komprimator. Der er de sidste 4 år i snit blevet indkøbt 5 stk. for de
geninvesterede midler. Hvis der ønskes en hurtigere udskiftning skal der tilføres området
ekstra midler.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen at sagen drøftes.

Beslutning for Punkt 4: Orientering om skraldespande.
- Bestyrelsen var tilfredese med orienteringen.
- Det æstetiske udtryk af de "intelligente" skraldespande blev drøftet. Der er områder,
hvor de ikke passer ind. NSPV arbejder med foliering eller lignende, der giver et andet
udtryk.

4 / 14

Punkt 4, Bilag 1: Skraldespande.pdf
Bilag Skraldespande

45 l skraldespand i stål som er poseløs,
med bundtømning, de er placeret i det
åbne land hvor affaldsmængden ikke er
stor. Pris ca. 1700 kr.

Stativ der bliver sat ud i sommerperioden
ved strande. Passer til 110 l sække.

Park skraldespand forsynet med trælameller
passer til 110 l sække B102 DAN-RAST
Pris ca. 2800 kr.

Punkt 4, Bilag 1: Skraldespande.pdf
Bilag Skraldespande

Mr Fill skraldespand med
solceller og censor der
melder ind når der skal
tømmes. Modellen kan
fås med og uden
komprimator.
Pris ca. 40.000 kr. med
komprimator.
Pris ca. 20.000 kr. uden
komprimator.

Big Belly skraldespand
med solceller og censor
der melder ind når der
skal tømmes. Modellen
kan fås med og uden
komprimator.
Pris ca. 40.000 kr. med
komprimator.
Pris ca. 20.000 kr. uden
komprimator.

Punkt 5: Frivillighed i forbindelse med renhold.
Frivillighed i forbindelse med renhold
Indledning
Bestyrelsesformanden er blevet kontaktet af initiativtageren til det frivillige netværk
”Halsnæs affaldshelte” samt en frivillig i Fredensborg, med henblik på at få et tilsvarende
samarbejde etableret i Fredensborg kommune.
Sagsfremstilling
Affaldsheltene i Halsnæs er organiseret i et frivilligheds netværk der kommunikerer via
Facebook. Initiativtageren/administratoren står ud over kommunikationen for det
praktiske omkring udlevering af affaldssække, handsker mv. Affaldssække mv. er i
Halsnæs sponsoreret af private og forretningsdrivende i Halsnæs. Opsamling af
affaldssækkene står Halsnæs kommunes Natur og Vejafdeling for. Det fungerer ved at
de frivillige går ind på app løsningen ”TIP” og markere hvor de har stillet poserne,
hvorefter Natur og Vej henter dem. Se bilag.
Initiativtageren i Fredensborg vil stå for administration af en tilsvarende Facebook side i
Fredensborg, udlevering af affaldsposer samt ansøgning om sponsorpenge. NSPV vil via
”Giv et tip” app’en gøre det muligt for de frivillige at markere hvor affaldet står og vil
efterfølgende afhente det. Indtil der er skaffet penge via sponsorer, vil NSPV bidrage
med poser til indsamling.
Initiativtageren fra ”Halsnæs affaldshelte” er i dialog med en frivillig i Helsingør, som
måske er interesseret i at deltage. Hvis der findes en frivillig i Helsingør, er det tanken at
der laves en fælles facebookside, hvor de frivillige initiativtagere fra Fredensborg og
Helsingør sparrer og hjælpes om opgaven med udlevering af poser samt kommunikation.
Økonomi
Økonomien til dette projekt er meget begrænset og vil blive indeholdt i henholdsvis
Fredensborg og Helsingør kommunes budget til renhold.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen at sagen drøftes.

Beslutning for Punkt 5: Frivillighed i forbindelse med
renhold.
Bestyrelsen støtter samarbejdet med frivillige som et supplement til de kommunale
serviceniveauer, også fordi de frivillige kommer på private/andre myndigheders områder..
Opmærksomheden henledes på, at der skal være en plan, hvis de frivillige ikke kommer.
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Halsnæs den 09.06.2020

Fredensborg kommune
Jeg står for initiativet Halsnæs Affaldshelte, der har fået 4-500 borgere til løbende at rydde
op overalt på Halsnæs i eget tempo. Det har gjort Halsnæs langt renere og smukkere,
styrket sammenholdet, vores image udadtil, bedre kondital, gode naturoplevelser, højere
selvværd blandt visse borgere med psykiske problemer etc.
At det er blevet sådan en succes, skyldes især, at jeg fra starten fik stor hjælp fra
kommunen. Mit initiativ kom med i kommunens app "Tip Halsnæs", så alle, der samler
min. en sæk affald, kan placere den forsvarligt langs offentlig vej, tippe Halsnæs (ved at
trykke på affaldshelte Halsnæs, affald og position, gem og send). Så kommer Natur & Vej
indenfor få dage og henter det indsamlede affald. De samler også sækkene op fra
amtsvejen, så det ikke bliver for bureaukratisk for os frivillige at hitte rede i
opsamlingssteder.
En fantastisk ordning, som har gjort det langt nemmere at engagere frivillige til at rydde op,
da de ikke længere selv skal sortere, slæbe sækkene afsted samt køre dem på
genbrugspladsen.
Det vil betyde meget at få hjælp til udstyr i den indledende fase dvs sække, affaldstænger
og handsker. Når initiativet bliver synligt, bliver det nemmere at søge sponsorer blandt
private og erhvervslivet.
Regine Thomsen vil iværksætte Fredensborg Affaldshelte. Jeg håber, at I kan hjælpe
hende og derved alle i kommunen. Jeg har tidligere hjulpet nogle mænd i gang med
Fredensborg Affaldshelte, men de kom ikke rigtig på banen. Nu håber jeg, at I vil
samarbejde med Regine om det, så I også kan få en langt renere kommune. Den er
naturskøn og værd at værne om.
De bedste hilsener
Annemette Rosenborg Eriksen
Hanehovedvej 155
3300 Frederiksværk

Punkt 6: Tilsyn med veje og forsikringsforhold
(Fredensborg)
Tilsyn med veje og forsikringsforhold.
Indledning
Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet den 21. august 2019 forhold vedrørende tilsyn
og forsikringsforhold. På bestyrelsesmødet deltog Advokat Rikke Solberg Berth. Forud
for mødet havde Horten udarbejdet et notat om ansvarsforholdene i forhold til tilsyn på
veje. Bestyrelsen opfordrede ved den lejlighed til, at ansvarsforholdene og
forsikringsforholdene hurtigst mulig afklares, og at der skabes afklaring omkring
opgavevaretagelsen og bilag 1A. Formålet med nærværende notat er at drøfte forhold
omkring opgaven med tilsyn og forhold vedrørende forsikringsforhold med henblik på, at
få bestyrelsens holdning til videre drøftelser med Fredensborg Kommune.
Sagsfremstilling
NSPV indkaldte på baggrund af bestyrelsens beslutning Fredensborg Kommune til et
møde. Mødet blev afholdt den 23. september 2019. Fredensborg Kommune mente, at
opgaven med tilsyn var overdraget til NSPV som en integreret del af vejvedligeholdelsen,
uanset Hortens vurdering. Fredensborg Kommune ville på den baggrund udarbejde to
notater, der kunne forelægges NSPV bestyrelse, et notat om dimensionering af tilsyn
(bilag 1), og et om ansvar og proces for forsikringsforhold (bilag 2). Notaterne er
modtaget ved mail af 7. maj 2020 og er vedlagt som bilag. Notaterne har været forelagt
Horten (bilag 3).
Tilsyn med Veje
Som fremhævet af Horten er den overordnede opgave med vejtilsyn
kommunalbestyrelsens ansvar. Den praktiske gennemførelse kan overdrages, men
ansvar for dimensionering af tilsynet, og for niveauet for vedligeholdelse af veje er
kommunalbestyrelsens. NSPV kan udelukkende blive erstatningsansvarlig, hvis det kan
påvises, at NSPV ikke har løst de pålagte opgaver efter aftale og det vedtagne
serviceniveau.
Fredensborg Kommune havde forud for NSPV's oprettelse ikke etableret et vejtilsyn.
Tilsyn med veje har ikke været dokumenteret i Fredensborg Kommune. Bilag 1
vedrørende vejtilsyn bygger på NSPV vurdering af, hvad der skal til, for at tilsynet er
tilstrækkeligt. NSPV er enig I, at tilsynet ligger i naturlig forlængelse af, at NSPV har fået
opgaverne med vedligeholdelse af veje overdraget. NSPV vurderer, at der ville være
synergier forbundet med at overdrage opgaven fra begge kommuner til NSPV.
Ved etablering af et systematisk tilsyn må forventes, at der i en periode vil være behov
for øgede bevillinger til vedligeholdelse af veje, stier og fortove, da der er et betydeligt
efterslæb. Niveauet for efterslæbet er ikke kendt, men NSPV har et betydeligt antal
borgerhenvendelser på området. Ligesom omfanget af forsikringssager på området er
forbundet med det store efterslæb særligt på stier og fortove.
Fredensborg Kommune forudsætter, at NSPV i 2016 har fået ressourcer overdraget til at
løse tilsynsopgaven. NSPV er ikke enig, da opgaven med tilsyn på det tidspunkt ikke var
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dimensioneret ej heller dokumenteret, men ressourcerne kan findes i NSPV ved at
reducere i serviceniveauet på øvrige opgaver.
Helsingør Kommune har tidligere på centerchefsniveau i 2015 givet udtryk for, enighed
om at overdrage opgaven til NSPV, men har efterfølgende ikke givet udtryk for et ønske
om at overdrage opgaven.
NSPV har spurgt Horten, hvad der skal til for, at NSPV kan overtage opgaven. Hortens
svar fremgår af bilag 3 (som tager udgangspunkt i Hortens oprindelige notater om sagen
bilag 4 og 5), hvorfra følgende skal fremhæves.
• At tilsynsopgaven kan løses for Fredensborg Kommune alene, hvis kompetencen
overdrages af byrådet.
• At der kan laves en fordelingsnøgle i forhold til opgaven, der sikrer, at Helsingør
ikke hæfter solidarisk.
• At kompetenceoverdragelsen kræver en ændring eller allonge til
samarbejdsaftalen, der er godkendt i begge byråd og af ankestyrelsen.
• At der skal foreligge en instruks fra byrådet om dimensioneringen af tilsynet. (I
praksis notatet om tilsyn bilag 1).
• At der skal gennemføres en kortlægning af det økonomiske spørgsmål om
ressourceforbrug.
NSPV vurderer, at vi har de faglige kompetencer til løsning af opgaven.
NSPV kan være bekymret over følgeomkostningerne ved, at der efter mange år indføres
et systematisk og dokumenteret eftersyn. Det vil i en periode kræve ekstrabevillinger,
men på sigt vil det give mindre arbejde med at reagere på borgerhenvendelser samt
færre forsikringssager.
Forsikringssager på veje
Bilag 3 beskriver procedure for forsikringssager på veje. NSPV er overrasket over
mængden af forsikringssager, der både båndlægger tid hos egne medarbejdere og
behov for støtte hos forsikringsmægler eller advokat.
NSPV har i en periode udført den faktiske forvaltningsvirksomhed i forbindelse med
forsikringssager på veje. På baggrund af uklare ansvarsforhold, er NSPV pt. privatretsligt
stævnet i et tilfælde, hvor borgeren kræver 75.000 kr. i erstatning. NSPV har kørt flere
sager, men opgaven belaster NSPV administrativt og NSPV's forsikringsmægler. Såfremt
der anvendes mere end 40 timer hos forsikringsmægleren, skal der afregnes time for
time.
Proceduren forudsætter, at ansvaret for tilsyn med veje er overdraget til NSPV.
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Ansvarssubjektet er derfor NSPV, hvis tilsynsopgaven ikke er udført, udføres i strid med
kommunens beslutninger om tilrettelæggelse af tilsynet, eller udføres utilstrækkeligt.
Det skal nævnes, at NSPV ikke er selvforsikret, og at NSPV har en begrænset
egenkapital til udbetaling af erstatninger. Erstatningerne forudsættes dog trukket af
Fredensborg Kommunes budget for vejvedligehold.
NSPV vurderer at pkt. 2-4 i bilag 2 under ”proces” skal yderligere uddybes, herunder en
præcisering af, hvad der er NSPV ansvarsområde. Hvis de afsatte midler ikke er
tilstrækkelige til at opretholde en tilfredsstillende vejkapital, er det kommunalbestyrelsens
ansvar. Så det er centralt at fastslå, hvornår en skade skyldes en generelt manglende
ressource tildeling, og hvornår det skyldes manglende efterlevelse af NSPV ansvar.
Indstilling
At bestyrelsen bemyndiger NSPV til at gå videre med drøftelser med Fredensborg
Kommune om overtagelse af tilsyn med veje og procedure for forsikringsforhold i
overensstemmelse med Hortens udtalelse.

Beslutning for Punkt 6: Tilsyn med veje og
forsikringsforhold (Fredensborg)
-Bestyrelsen støtter fortsat dialog med Fredensborg om overtagelse af opgaven.
- Der skal sikres en model, hvor Fredensborg hæfter for alle omkostninger i forbindelse
med varetagelse af opgaven.
- Hvis det er mangelfuld udførelse, ser det som udgangspunkt NSPV ansvar.
- Hvis det er mangelfuldt serviceniveau er det byrådets ansvar.
- Det skal ikke være forvaltningen alene, der sondrer mellem dette ansvar.
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NOTAT

Notat om tilsyn
Fastlæggelse af NSPVs niveau for systematisk tilsyn med offentlige
(kommunale) veje og stier.

Trafik
Fra:

Dette notat fastlægger niveauet for systematisk tilsyn med kommunale veje og
stier i Fredensborg kommune. Tilsynet udføres af NSPV.

6. maj 2020

Formålet med det systematiske tilsyn er at konstatere og reagere på eventuelle
akut opståede skader/problemer på veje og stier. Det systematiske tilsyn tjener
samtidig til dokumentation i forbindelse med eventuelle krav fra borgere om
erstatning af skader, som følge af huller, manglende vedligeholdelse, fejl og
lignende på de offentlige veje.
Tilsynet omfatter de offentlige veje og stier optaget i kommunens ”Fortegnelse over
offentlige veje, stier og pladser”. Stier er både stier langs veje og stier i eget tracé.
Stier og veje på kommunale arealer som ikke er vejarealer, er ikke omfattet af
tilsynet og vejlovens krav, men følger det almindelige grundejeransvar.

Udførelse af tilsynet
Det systematiske tilsyn udføres af NSPV. Tilsynet udføres i praksis som en
besigtigelse på stedet i dagslys. På stier udføres tilsynet på cykel eller til fods. På
veje kan tilsynet udføres i bil. NSPV har selv ansvar for hensigtsmæssigt at
koordinere de systematiske tilsyn med NSPVs øvrige opgaver.
Det systematiske tilsyn er angivet ved en tilsynsfrekvens, som udtrykker det antal
gange pr. år der skal føres tilsyn med den pågældende vej/sti. Frekvensen som
fremgår af nedenstående skema er tilrettelagt på baggrund af vejens trafikale
betydning, og følger klassificeringen i kommunens vinterregulativ. De enkelte tilsyn
skal fordeles jævnt over den angivne periode.
Vejklasse
(i henhold til
vinterregulativet)

Beskrivelse
(i henhold til vinterregulativet)

Tilsynsfrekvens

Gennemfartsveje
(Klasse I)

Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled
inden for regionen, eksempelvis motorveje og
højest prioriterede indfalds- og omfartsveje.

6 gange om året

Fordelingsveje
(klasse II)

Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem
gennemfartsveje og lokalvejene, eksempelvis
veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i
større byer, fordelingsveje i industri- og
boligområder, vigtige P-pladser o.l.

2 gange om året

Lokalveje
(Klasse III)

Omfatter lokalveje og pladser, som har
betydning for afvikling af den lokale
trafik, eksempelvis boligveje og veje på landet,
samt øvrige P pladser o.l.

1 gange om året

Øvrige veje
(Klasse IV)

Omfatter veje til enkeltbruger områder og
mindre boligveje.

1 gange om året

Hovedstier
(Klasse II)

Omfatter stier som hovedstier og skolevejsstier.
Fodgængerovergange,
busstoppesteder og trapper

1 gang om året

Øvrige stier
(Klasse IV)

Lavest prioriterede stier.

½ gang om året

Rådhuset

•

Egevangen 3 B

•

DK-2980 Kokkedal

•

Telefon 72 56 50 00

•

fredensborg@fredensborg.dk

•

www.fredensborg.dk
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Hvad omfatter tilsynet
Tilsynet omfatter følgende forhold











Huller og ujævnheder i belægninger (asfalt og fliser)
Manglende vejmarkering, der angiver vigepligtsforhold (hajtænder og
stopstreger).
Større vandansamlinger, der kan medføre aquaplaning.
Løse sten, tabt gods eller andet, som kan være til fare for trafikken.
Dæksler og lignende
Påkørte skiltestandere, knækkede grene mv., som indsnævrer kørebanens
fritrumsprofil.
Påkørte, ulæselige eller manglende advarselstavler, vigepligtstavler og
forbudstavler, dog ikke C61 (Standsning forbudt) og C62 (Parkering
forbudt).
Ødelagte autoværn.
Øvrige forhold som vurderes at kunne medføre en risiko for skader på
personer eller ting.

Det er NSPVs ansvar at konstatere, afmærke og udbedre eventuelle skader der
konstateres ved tilsynet. Det er ligeledes NSPVs ansvar til eget brug, at notere sig
eventuelle mindre skader, der på kort tid vil kunne udvikle til alvorlige skader.

Dokumentation af tilsynet
Tilsynet dokumenteres med en logbog over, hvem der har udført tilsynet, hvornår,
samt hvilke skader der er konstateret. Der er ikke fra kommunens side krav til
dokumentationsformatet. NSPV kan eksempelvis benytte deres digitale
driftssystem, hvis det er egnet hertil.
Som en del af dokumentation af tilsynet, har NSPV en arbejdsbeskrivelse for
udførelse af tilsynet, som også sikrer, at de personer der udfører tilsynet har de
rette kompetencer.
NSPV skal på foranledning – typisk i forbindelse med erstatningskrav – kunne
fremvise dokumentation for det udførte systematiske tilsyn.

Supplerende tilsyn
Ud over det systematiske tilsyn konstaterer NSPV også eventuelle skader ved deres
daglige tilstedeværelse på vejene og i forbindelse med deres løbende
tilstandsvurdering. Herudover indberetter borgere og trafikanter skader til NSPV via
”Giv et Tip”.
Som en del af gældende funktionskontrakt mellem Kommunen og Colas udfører
Colas tilsyn på udvalgte veje i vinterhalvåret. Dette tilsyn kan supplere og eventuelt
i et vist omfang erstatte NSPVs tilsyn. Det er op til NSPV at vurdere i hvilket
omfang de vil lade eget tilsyn erstatte af Colas´ tilsyn, samt i givet fald kræve
dokumentation fra Colas herfor.

Resurseforbrug til tilsynet
Resurseforbruget til udførelse af tilsynet er estimeret til ca. 240 timer/år, svarende
til 48 arbejdsdage.
Side 2 af 3
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Estimatet tager udgangspunkt i den forventede tilsynsfrekvens, en skønnet
fordeling af længde af de enkelte vejklasser samt en gennemsnitlig hastighed
inklusiv stop på ruten for registreringer etc. På en 7½ timers arbejdsdag fastlægges
den effektive tid til tilsyn at være 5 timer. Praktisk erfaringsopsamling vil
naturligvis kunne danne udgangspunkt for justering af estimatet.
Resurserne til NSPVs udførelse af tilsynet indgår i de overdragne resurser.
Ligeledes indgår resurser til udbedring af de konstaterede skader i NSPVs resurser
som en del af den overdragne vedligeholdelsesopgave.

Vejklasse

Tilsynsfrekvens
[antal gange om
året]

Længde (skøn)
[km]

Hastighed
som
tilsynet
udføres
med
[km/t]

Tidsforbrug
(længde *
frekvens/
km/t)
[timer]

Gennemfartsveje

6

50

5

60

Fordelingsveje

2

70

4

35

Lokalveje

1

Øvrige veje

1

120

2

60

Hovedstier

1

45

2

22,5

Øvrige stier

½

45

2

22,5

Fortove

1

82
(H-side: 39 km,
V-side 43 km)

2

41

I alt
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48 dage
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Advokat Rikke Søgaard Berth
Philip Heymans Allé 7
DK-2900 Hellerup
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J.nr. 184729
8. juni 2020

OVERDRAGELSE AF DEN PRAKTISKE UDFØRELSE AF TILSYNSOPGAVE TIL
§ 60-FÆLLESSKAB
1.

BAGGRUND

Nordsjællands Park & Vej (NSPV) har rettet henvendelse til Horten i forbindelse med en
igangværende dialog med Fredensborg Kommune om den praktiske udførelse af tilsynet
med kommunale veje og stier i Fredensborg.
NSPV har i henvendelsen stillet følgende spørgsmål i relation til tilsynsopgaven:
1. Hvis opgaven skal overdrages, hvad skal der så til? Skal den behandles i begge
byråd, selvom kun den ene kommune tilslutter sig? Skal Ankestyrelsen involveres?
2. Hvordan skal aftalen se ud?
3. Hvordan undgår vi, at Helsingør Kommune hæfter for denne opgave?
4. Ellers nogle overvejelser?
Dette notat er opbygget ud fra spørgsmålene ovenfor (se besvarelser under pkt. 2) og
supplerer Hortens notat af 16. august 2019 om de retlige rammer for vejvedligeholdelse,
hvori spørgsmålet om tilsynsopgaven også blev behandlet.
Til brug for sagen har NSPV fremsendt to notater om henholdsvis tilsyn og forsikring udarbejdet af Fredensborg Kommune. Af følgemailen og notaterne synes at fremgå, at Fredensborg Kommune mener, at tilsynsopgaven allerede er overdraget fra Fredensborg
Kommune til NSPV.
I overensstemmelse med vores vurdering i notatet fra august 2019 har vi lagt til grund, at
tilsynsopgaven ikke er kompetenceoverdraget fra Fredensborg Kommune til NSPV.
2.

BESVARELSE AF DE ENKELTE SPØRGSMÅL

2.1

Introduktion

Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune indgik 14. maj 2014 en samarbejdsaftale
(vedtægter) om etablering af NSPV efter kommunestyrelseslovens § 60.1 I aftalens § 1 er
1

Samarbejdsaftalen blev revideret i november 2017 (ændringer ang. formandsskifte mv.). Det fremgår ikke
udtrykkeligt af vedtægterne, men derimod forudsætningsvist, at NSPV er etableret som et I/S. Dette er lagt
til grund i notatet.

Horten Advokatpartnerselskab
CVR 33775229
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der henvist til, at aftalen omfatter de to kommuners opgavevaretagelse på park- og vejområdet i henhold til oplistningen i bilag 1A til aftalen.
Samarbejdsaftalen med tilhørende bilag 1A er i øvrigt nærmere beskrevet i Hortens notat
fra august 2019.
2.2

Hvordan overdrages kompetencen til at udføre tilsynsopgaven?

Samarbejde efter kommunestyrelseslovens § 60 er generelt defineret ved, at de deltagende kommuner afgiver beføjelser (opgaver) til samarbejdet.
Hvis et kommunalt fællesskab skal optræde på en kommunes vegne og løse en opgave,
skal det ske ved at overdrage selve kompetencen i overensstemmelse med § 60. En kommunes afgivelse af beføjelser til et § 60-fællesskab er af en sådan betydning, at beslutningen skal træffes af kommunalbestyrelsen (byrådet), og ikke kan delegeres til udvalg eller
forvaltning. Det omfatter også ændringer af allerede afgivne beføjelser.
Kompetenceoverdragelse adskiller sig fra delegation ved, at den, der har delegeret en opgave, fortsat er ansvarlig over for borgerne for opgavens udførelse. I modsætning hertil
indtræder § 60-fællesskabet som ansvarlig for opgaven, da opgaven her er kompetenceoverdraget.
Det er i henhold til Social- og Indenrigsministeriets praksis ikke muligt at delegere opgaver
til et § 60-fællesskab, og alle opgaver, fællesskabet udfører, skal således kompetenceoverdrages og beskrives i vedtægterne/bilag hertil. Det skal derfor til enhver tid fremgå klart
af vedtægterne, hvilke opgaver kommunerne har overdraget til varetagelse i § 60-fællesskabet.2
En senere udvidelse af opgaverne kræver en ændring af vedtægterne. En sådan ændring
skal vedtages i alle de deltagende kommunalbestyrelser og godkendes af Ankestyrelsen.3
Det kan imidlertid fastsættes i vedtægterne, at der kan ske overdragelse af en nærmere
angiven opgave, der ligger inden for fællesskabets formålsbestemmelse. Dette kræver i
så fald ikke en ændring af vedtægterne, da vedtægterne allerede har angivet denne overdragelse som en mulighed. Udnyttelse af muligheden kræver, at kommunalbestyrelsen i
den eller de kommuner, der konkret ønsker at overføre opgaven, vedtager det. De øvrige
kommunalbestyrelser skal ikke behandle spørgsmålet, da de allerede gennem godkendelsen af muligheden i vedtægterne har accepteret, at opgaven kan overdrages til § 60-fællesskabet. Det samme gælder muligheden for at hjemtage opgaver på et senere tidspunkt.4 Også denne type overdragelser (eller hjemtagninger) af opgaver kræver godkendelse fra Ankestyrelsen.
I notatet fra august 2019 konkluderede vi bl.a., at det overordnede ansvar for tilsynet i
henhold til lovgivningen er forankret i kommunerne, og at ansvaret som følge heraf ikke
kan kompetenceoverdrages til NSPV.

2

Vejledning om kommunale fællesskaber (april 2016), pkt. 6.3. Herefter "vejledningen".
Se vejledningens pkt. 12 (og pkt. 6.3).
4 Se herom i vejledningens pkt. 6.3 og 6.4.
3
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Samtidig konkluderedes det i notatet, at en eller begge kommuner kan overdrage selve
udførelsen af bl.a. tilsynet med vejene til NSPV. Det kræver, at kommunerne fortsat selv
fastsætter de overordnede rammer for udøvelsen af tilsynet, jf. ovenfor.
Samarbejdsaftalen indeholder ikke bestemmelser om, at nærmere angivne opgaver på et
senere tidspunkt kan overføres til fællesskabets varetagelse.
En kompetenceoverdragelse af tilsynsopgaven vil således kræve en ændring af samarbejdsaftalen eller det tilhørende bilag 1A. Vi anbefaler, at det i den forbindelse overvejes,
om der skal laves en vedtægtsbestemmelse, der giver mulighed for at hjemtage denne
opgave uden at det kræver en ændring i aftalen – og om der er andre opgaver, der bør
kunne overdrages (og hjemtages) efter denne mere smidigere model.
Kompetenceoverdragelsen skal godkendelse af begge byråd (Helsingør og Fredensborg),
og skal forelægges Ankestyrelsen til godkendelse.
2.3

Indholdet af en eventuel aftale

Opgaven med at udføre tilsynet vil ikke overgå til NSPV ved en egentlig aftale, men ved
en kompetenceoverdragelse af opgaven, som forankres i vedtægterne/bilag 1A.
I forhold til vedtægterne/bilag 1A vil det være et krav, at det beskrives klart, hvilken opgave der overdrages til NSPV, samt at opgaven alene overdrages for Fredensborg Kommunes vedkommende og ikke for Helsingør Kommune. Som nævnt ovenfor kan det overvejes at gøre det muligt for Helsingør Kommune at overdrage opgaven, uden at dette
kræver godkendelse af Fredensborg Kommune.
En formulering som "Udøvelse af tilsyn med vejenes tilstand i henhold til regler fastsat af
den stedlige kommune" eller lignende må antages at være tilstrækkeligt præcis.
De overordnede rammer for tilsynet (hyppighed på de konkrete vejtyper etc.) skal som
anført fastsættes af Fredensborg Kommune, og dette samt øvrige forhold om opgaven
bør beskrives i en servicebeskrivelse, hvor det også nærmere beskrives, hvad "udøvelse
af tilsyn med vejenes tilstand" omfatter.
Omkostningerne til NSPV's udførelse af tilsynsopgaven skal opgøres, og det skal aftales
nærmere mellem Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune, hvordan NSPV kompenseres for den nye opgave. Den af Fredensborg Kommune vedtagne ramme for tilsynet
vil udgøre det serviceniveau, som budgettet for NSPV skal udarbejdes med afsæt i (samarbejdsaftalens § 11).
2.4

Helsingør Kommunes stilling i tilfælde af krav mod NSPV

I et § 60-fællesskab organiseret som I/S hæfter interessenterne solidarisk, ubegrænset og
direkte over for kreditorer. En person, der er skadelidt som følge af NSPV's utilstrækkelige
tilsyn med vejene, vil derfor kunne rette sit krav mod såvel NSPV som enhver af kommunerne, jf. også samarbejdsaftalens § 10, stk. 2. Det er ikke muligt at ændre dette gennem
vedtægterne.
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Det er derfor nødvendigt at tage stilling til den interne hæftelse mellem Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune i det tilfælde, hvor NSPV laver en ansvarspådragende fejl i
forbindelse med en opgave, der alene er overdraget fra én af kommunerne.
Spørgsmålet om den interne hæftelse for NSPV er reguleret i samarbejdsaftalens § 10.
Efter § 10, stk. 1, hæfter Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune indbyrdes efter
en fordelingsnøgle svarende til befolkningstallet.
Hvis NSPV laver en ansvarspådragende fejl i forbindelse med sine opgaver – herunder
fremover i forbindelse med udførelsen af tilsynet ved Fredensborg Kommunes veje – vil
kommunerne afholde omkostningen hertil forholdsmæssigt efter befolkningstal.
Hvis der skal være en anden fordeling – hvilket som udgangspunkt afviger fra tanken bag
§ 60-fællesskaber, men som dog i dette tilfælde vil afspejle, at tilsynsopgaven alene vil
blive udført for Fredensborg Kommune – kan dette reguleres i vedtægterne. Dette vil fx
kunne udformes som en generel bestemmelse om, at hæftelsen for opgaver, der alene er
kompetenceoverdraget fra den ene kommune, alene påhviler denne kommune.
En sådan ændring af vedtægterne vil skulle godkendes af begge byråd og Ankestyrelsen.
2.5

Andre overvejelser

Ressourcespørgsmålet er kun i begrænset omfang beskrevet i Fredensborg Kommunes
notat om tilsyn5, og det vil derfor være nødvendigt, jf. også ovenfor, at få foretaget en
kortlægning af det økonomiske spørgsmål.
Der vil herudover være behov for at tage stilling til medarbejderspørgsmål ift. opgavevaretagelsen, herunder evt. virksomhedsoverdragelse.
Hellerup, 8. juni 2020
Horten

Rikke Søgaard Berth

5

Notat af 6. maj 2020 om tilsyn.
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NOTAT
Trafik, Jura & Økonomi

Procedure for forsikringssager på veje
Procedure for håndtering af henvendelser med krav om erstatning for
skader som kan skyldes tilstanden af offentlige veje.

6. maj 2020

Dette notat fastlægger proceduren for håndtering af sager, hvor kommunen
modtager henvendelser fra borgere og firmaer med krav om erstatning af skader
på ting eller personer, som følge af huller, manglende vedligeholdelse, fejl og
lignende på de offentlige veje.
Formålet med proceduren er at alle parter i denne type sager, er klar over deres
rolle, ansvar og pligter.
Proceduren omfatter ikke skader som skyldes entreprenørers arbejde på vejene. I
så fald rettes krav fra skadslidte direkte til entreprenøren. Proceduren omfatter
heller ikke skader som påføres vejudstyr i forbindelse med trafikuheld.

Juridisk vurdering
Fredensborg kommune er Vejmyndighed og har dermed jf. Vejlovens §8, ansvar for
at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.
Ansvaret indebærer at kommunen kan blive holdt erstatningsansvarlig, hvis der
sker person- eller tingsskade i forbindelse med huller eller fejl/mangler ved en vej
eller sti, som kommunen som vejmyndighed har tilsyns- og
vedligeholdelsesansvaret for.
Forudsætningen for, at kommunen kan pålægges ansvar for en skade - som følge
af huller eller andre mangler ved veje - er, at kommunen har handlet culpøst. For
at kunne vurdere om kommunen har handlet culpøst, er det en forudsætning at
kommunen har et tilsyns- og vedligeholdelsessystem, og kan dokumentere
systemets eksistens, hensigtsmæssighed og anvendelse.
Det er ikke efter vejloven et krav, at kommunerne selv udfører tilsynet eller
vedligeholdelsesarbejdet, og kommunen kan derfor på privatretligt grundlag indgå
aftaler med andre aktører – eksempelvis entreprenører eller et § 60-selskab – om
at de udfører tilsyn og vedligeholdelse.
I forhold til et § 60-fællesskab vil der være tale om, at udførelsen af en
tilsynsopgave vil være kompetenceoverdraget. Ansvarssubjektet er derfor NSPV,
hvis tilsynsopgaven ikke udføres, udføres i strid med kommunens beslutninger om
tilrettelæggelse af tilsynet, eller udføres utilstrækkeligt.
I det omfang en anmeldt skade relaterer sig til NSPV´s opgavevaretagelse skal
NSPV håndtere forsikringssag/ansvarsvurdering.
Proces
Nedenstående proces følges hvis kommunen modtager henvendelser fra borgere og
firmaer med krav om erstatning af skader på ting eller personer, som følge af
huller, manglende vedligeholdelse, fejl og lignende på de offentlige veje.

1. Den skadeslidte anmelder skaden til eget forsikringsselskab og/
eller kommunens forsikringsmedarbejder.
Rådhuset

•

Egevangen 3 B

•

DK-2980 Kokkedal

•

Telefon 72 56 50 00

•

fredensborg@fredensborg.dk

•

www.fredensborg.dk
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2. Kommunens forsikringsmedarbejder vurderer om årsagen til
anmeldelsen skyldes forhold der ligger inden for NSPV´s
ansvarsområde.
3. Såfremt årsagen er inden for NSPV´s ansvarsområde, sendes sagen
uden videre til NSPV´s behandling.
4. Såfremt årsagen ligger udenfor NSPV´s ansvar, behandles sagen af
kommunens forsikringsmedarbejder
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Advokat Rikke Søgaard Berth
Advokat Tue Trier Bing
Philip Heymans Allé 7
DK-2900 Hellerup
Tel +45 3334 4000
J.nr. 184729
16. august 2019

DE RETLIGE RAMMER FOR NSPV'S UDFØRELSE AF VEJVEDLIGEHOLDELSE
1.

INDLEDNING OG BAGGRUND
Nordsjællands Park & Vej (herefter "NSPV") varetager bl.a. vedligeholdelsen af
de offentlige vejarealer i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune (herefter samlet benævnt "Kommunerne"). NSPV er etableret som et § 60-fællesskab i henhold til samarbejdsaftale indgået 14. maj 2014 mellem Kommunerne.
NSPV har gennem en længere periode været i dialog med Fredensborg Kommune om afgrænsning af NSPV's opgaver over for blandt andet kommunens
myndighedsopgaver efter vejloven. I forbindelse hermed har NSPV's forsikringsmægler rejst spørgsmål om ansvarsfordelingen mellem NSPV og Kommunerne
og har anmodet NSPV om nærmere at få afklaret, hvem der i erstatningsmæssig
henseende bærer ansvaret for ulykker på vejarealerne eksempelvis som følge
af manglende tilsyn.
På den baggrund har NSPV bedt Horten om at vurdere de retlige rammer, der
gælder i forhold til NSPV's varetagelse af vejvedligeholdelsen, herunder om
Kommunerne kan overdrage ansvaret for vejenes tilstand til NSPV. Vi er ikke
bekendt med, i hvilket omfang Kommunerne ønsker at overdrage ansvaret til
NSPV, herunder om det er Kommunens ansvar som vejmyndighed, der ønskes
overdraget.

2.

DE FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Kommunerne har 14. maj 2014 indgået en samarbejdsaftale om etablering af
NSPV efter kommunestyrelseslovens § 60 (herefter "Samarbejdsaftalen"). Det
fremgår af Samarbejdsaftalens § 1, at aftalen omfatter Kommunernes "opgavevaretagelse på park- og vejområdet i henhold til oplistningen i bilag 1A".
Af bilag 1A fremgår følgende om opgavevaretagelsen:

Horten Advokatpartnerselskab
CVR 33775229
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"Opgaveoversigten fremstiller en bruttoliste med de kerneopgaver, som
Nordsjællands Park og Vej overdrages. Varetagelsen af opgaverne kan variere imellem kommunerne på baggrund af de servicebeskrivelser, der udarbejdes i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Således kan eksempelvis pleje af idrætsområder være en prioriteret opgave i den ene kommune
og samtidig være budgetlagt til 0 kr. i en anden kommune, såfremt der ikke
er ønske om varetagelsen af denne opgave."
Der er i bilag 1A nævnt følgende opgaver, som NSPV skal varetage i forbindelse
med vejvedligeholdelsen:
"Vedligeholdelse af færdselsarealer
Mindre asfaltarbejder
Renovering og reparation af fortove
Ukrudtsbekæmpelse på kantsten
Opsætning af skilte
Reparation af vejudstyr
Mindre stribe/afmærkningsopgaver
Tømning af affaldskurve
Maskinel fejning af gader og veje
Manuel fejning
Klipning af græsrabatter
Pleje af vejbeplantning
Udskiftning af vejbrønde samt kloakarbejde
Sugning af vejbrønde, sandfang m.v.
Snerydning og glatførebekæmpelse
Anlægsopgaver – veje, fortove og stier"
Desuden fremgår det af Samarbejdsaftalens § 6, at
"støttefunktioner til varetagelse af "Nordsjællands Park og Vejs" drift som
personaleadministration, økonomi- og IT-funktioner og juridisk rådgivning
varetages efter nærmere aftale af en eller begge af de deltagende kommuner".
NSPV har efter indgåelse af Samarbejdsaftalen udarbejdet et udkast til oversigt
over grænseflader mellem NSPV og Kommunerne (herefter "Oversigten"), der
tager udgangspunkt i de opgaver, der er oplistet i Samarbejdsaftalens bilag 1A.
Vi har forstået det sådan, at Oversigten ikke er endeligt tiltrådt af Kommunerne
og NSPV, og under alle omstændigheder vil Oversigten alene kunne tjene som
et fortolkningsbidrag ift. bilag 1A. Heraf fremgår bl.a. følgende, jf. side 4:
"Opgaver som vejbestyrelse om vedligeholdelse af vejarealer i henhold til
vejlovens § 8 forudsættes overført til NSPV. Myndighedsudøvelse som
vejsyn og pålæg til private fællesveje om opretning forbliver i kommunen.
Gravetilladelser, overkørselstilladelser, ekspropriation, særlig råden over
vejareal forbliver i kommunen."
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Der er i 2017 indgået en driftsaftale mellem Kommunerne og NSPV (herefter
"Driftsaftalen"). Til brug for dette notat har vi modtaget en version af driftsaftalen, der ikke er underskrevet, men som vi har fået oplyst er gældende mellem
parterne.
Det fremgår heraf, at formålet med driften for veje og byrumsudstyr bl.a. er "at
bidrage til og opretholde det trafikale sikkerhedsniveau", jf. Driftsaftalen, side
8.
Desuden fremgår følgende om de administrative ydelser ud over drift, jf. Driftsaftalen, side 13:
"NSPV udfører tilstandsvurdering af de elementer som indgår i driften. Tilstandsvurderingen udføres ved eftersyn og registreres i form af entydige,
relevante indikatorer. På naturområdet laver kommunernes administration
ligeledes tilstandsvurderinger."
Der er i øvrigt fastsat følgende om håndtering af borgerhenvendelser mv., jf.
Driftsaftalen, side 14:
"NSPV modtager typisk henvendelser fra borgerne om:
 Skader via "Giv et tip", pr. telefon og på mail
 Klager over lokalt serviceniveau
 Henvendelser vedr. ønske til opgaveløsning mv.
 Vinterberedskab
 […]
 Henvendelser, der indgår til kommunerne og videresendes til NSPV
via "Giv et tip"
NSPV håndterer henvendelser vedr. "Giv et tip" på følgende måde:
 Opgaven registreres og prioriteres efter "vigtighed", hvor risiko for
personskade, vejsikkerhed ol. prioriteres højest
 Der gives automatsvar til borgeren om, at henvendelsen er registreret og vil indgå i kommunens/NSPVs planlægning
 Opgaven udføres efter behov, men der sker ikke automatisk tilbagemelding til borgeren"
For så vidt angår håndtering af NSPV's observationer i forbindelse med opgavevaretagelsen er det på side 15 i Driftsaftalen fastsat, at
"NSPV holder øje med opståede skader, problemer, fejl og mangler via sin
færden i kommunerne. I den sammenhæng håndterer NSPV alle hændelser,
som er kommet til kendskab på samme måde, som hvis meldingen var modtaget udefra"
Det er i Driftsaftalens kapitel 3 nærmere beskrevet, hvilket servicemål NSPV skal
leve op til ved udførelse af opgaver i henhold til Driftsaftalen, herunder vejvedligeholdelse. Her er der eksempelvis i forhold til belægninger ekskl. asfalt fastsat
forskellige servicemål afhængigt af, hvilken fortovskategori der er tale om, jf.
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Driftsaftalen, side 64. Det fremgår heraf bl.a., at "NSPVs ydelser omfatter alle
arbejder og leverancer til opnåelse af de beskrevne kvalitetsniveauer", jf. Driftsaftalen, side 66. Der er ligeledes fastsat en række servicemål for asfaltbelægninger og her fremgår det, at "NSPV fører systematisk og dokumenteret tilsyn med
belægninger på veje i kategori A(1) 10-12 gange årligt". Der er ikke fastsat særlige retningslinjer for tilsyn for de andre vej-kategorier.
Vi har fået oplyst, at NSPV i januar 2016 har fået overført ressourcer fra Fredensborg Kommune til at varetage visse forvaltningsmæssige opgaver, hvilket
ifølge det oplyste blev bekræftet af Fredensborg Kommune i januar 2017. Vi er
ikke bekendt med det nærmere indhold af aftalen vedrørende dette.
3.

DET RETLIGE GRUNDLAG

3.1

Vejlovens regler
Det følger af vejlovens § 7, at kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for kommunevejene, og det er i forlængelse heraf fastsat i vejlovens § 8, at det er
vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens
art og størrelse kræver.
Det er forudsat i forarbejderne til vejlovens § 8, at kommunerne har det forvaltningsmæssige såvel som det økonomiske ansvar for dens veje, jf. forslag til lov
om offentlige veje fremsat 8. oktober 2014, side 44.
Dette ansvar indebærer, at kommunerne kan blive erstatningsansvarlige, hvis
der sker person- eller tingsskade i forbindelse med huller eller fejl/mangler ved
en vej, som kommunen som vejmyndighed har vedligeholdelsesansvaret for.
Forudsætningen for, at en kommune kan pålægges ansvar for en skade som
følge af huller eller andre mangler ved veje, er, at forholdet kan "bebrejdes"
kommunen eller med andre ord, at kommunen har handlet culpøst. Der er tale
et forholdsvist strengt ansvar, idet der stilles store krav til, at kommunerne sikrer, at vejnettet er i forsvarlig stand.
Det er en grundlæggende forudsætning for at gøre et ansvar gældende, at det
kan bevises, at den påberåbte mangel eksempelvis i form af et hul i belægningen
udgør en fare for trafikken. Graden af farlighed skærper kravene til kommunens
handlepligt i forhold til den påberåbte mangel.
Det er i den forbindelse et krav, at kommunen har tilrettelagt et forsvarligt tilsyns- og vedligeholdelsessystem, og kommunen skal kunne dokumentere systemets eksistens og hensigtsmæssighed.
Der overlades kommunerne et ikke ubetydeligt skøn med hensyn til, hvordan
den vil løse opgaven med vedligeholdelsen af vejene, og domstolene anerkender, at det kan være vanskeligt at føre et meget minutiøst tilsyn med vejnettets
mange kilometer af veje på en måde, så der aldrig opstår fejl og mangler. Kan
kommunen påvise at have tilrettelagt et forsvarligt tilsyn og vedligeholdelse,
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peger det i retning af, at domstolene ikke vil finde kommunen erstatningsansvarlig. Domstolene anerkender i øvrigt, at der kan være økonomiske begrænsninger for, på hvilket niveau kommunen vil tilstræbe at vedligeholde vejene.
Grænsen for hvilke fejl og mangler ved vejene, der kan tolereres som følge af
kommunens skønsmæssige baserede beslutninger om niveau for vejvedligeholdelse er, at det ikke må gå ud over, hvad der konkret er forsvarligt.
Såfremt det kan påvises, at det tilrettelagte tilsyn har svigtet, vil det være et
forhold, der taler for kommunens erstatningsansvar. Det samme er tilfældet,
hvis kommunen har fået konkret kendskab til en skade/mangel, uden at kommunen foretager afværgeforanstaltninger, medmindre det kan påvises, at kommunen har saglige grunde (fx praktiske/faglige begrundelser for manglende reparation – men derimod ikke manglende ressourcer eller administrative hensyn) til ikke straks at iværksætte reparation.
Det er ikke efter vejloven et krav, at kommunerne selv udfører vedligeholdelsesarbejdet eller foretager tilsynet, og kommunerne kan derfor på privatretligt
grundlag indgå aftaler med andre aktører – eksempelvis entreprenørvirksomhed eller et § 60-selskab – om dette. Sådanne aftaler ændrer imidlertid ikke på,
at kommunerne også i sådanne situationer bærer det overordnede ansvar for
vejenes tilstand.
Såfremt kommunen indgår aftale med en aktør om udførelse af istandsættelsesog vedligeholdelsesarbejdet, vil den pågældende aktør kunne ifalde ansvar
overfor kommunen, hvis aktøren ikke lever op til det aftalte. Dette kan eksempelvis komme på tale, hvis der sker en personskade, der skyldes, at et vedligeholdelsesarbejde ikke er udført korrekt, eller hvis aktøren ikke har levet op til
en aftalt tilsynsforpligtelse. I en sådan situation kan kommunen videreføre erstatningskravet mod aktøren og kræve, at kommunen friholdes for det pågældende erstatningskrav efter reglerne om regres. Hvorvidt aktøren i den enkelte
situation ifalder ansvar afhænger af en konkret vurdering af aftalegrundlaget.
3.2

Kommunestyrelseslovens § 60 og ulovfæstede retsgrundsætninger

3.2.1

§ 60-fællesskabers karakter
Et § 60-fællesskab anses for en form for specialkommune, som ejerkommunerne har overdraget en del af deres kompetence til.
Ved etableringen af et § 60-fællesskab sker der et brud med grundprincippet i
styrelseslovens § 2, stk. 1, hvorefter kommunalbestyrelsen er den kompetente
og ansvarlige myndighed for alle kommuners anliggender. Efter etableringen er
kommunalbestyrelsen ikke længere ansvarligt, da opgaven er overdraget til
selvstændig varetagelse af § 60-fællesskabet, og ansvaret for opgaverne påhviler herefter ledelsen af den nye fælles enhed.
Rækkevidden af kompetenceoverdragelsen vil fremgå af vedtægterne for det
enkelte § 60-fællesskab (i NSPV: Samarbejdsaftalen og bilag 1A). Det skal klart
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fremgå af vedtægterne, hvilken kompetence de deltagende kommunalbestyrelser har overført til fællesskabet.
De opgaver, der er kompetenceoverdraget til § 60-fællesskabet, er overdraget
til selvstændig varetagelse af fællesskabet.
Der er derfor ikke tale om, at § 60-fællesskabet varetager opgaverne på vegne
af ejerkommunerne i henhold til delegation. Når ejerkommunerne overdrager
kompetence til et § 60-fællesskab, har kommunerne ikke længere kompetence
til at regulere eller træffe beslutning om de forhold, der er overdraget til fællesskabet. En ejerkommune kan derfor heller ikke ad hoc tilbagekalde den kompetence, der er overført til fællesskabet. Det kræver en ændring af vedtægterne.
Et § 60-fællesskab vil typisk være organiseret som et interessentskab (I/S). Dette
indebærer, at ejerkommunerne over for tredjemand hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk for det kommunale fællesskabs gæld.
3.2.2

Supplerende om "kompetenceoverdragelse"
At der ved etableringen af et § 60-fællesskab sker en kompetenceoverdragelse,
indebærer blandt andet:


Overdragelsen af opgaven fra kommunen til § 60-fællesskabet indebærer, at opgaven fremover udføres selvstændigt af § 60-fællesskabet. Kommunen kan ved kompetenceoverdragelsen fastsætte specifikke vilkår for
§ 60-fællesskabets udførelse af opgaven1, men kommunen kan ikke herudover løbende bestemme, hvordan den kompetenceoverdragede opgave skal udføres.



Ansvaret for at udføre de opgaver, der er kompetenceoverdraget, overgår fra kommunen til § 60-fællesskabet. Ansvaret for opgaven ligger således ikke længere hos kommunalbestyrelserne, men hos § 60-fællesskabets bestyrelse.



Kommunernes kommunalbestyrelser vil med retligt bindende virkning
kunne instruere de af den enkelte kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer om, hvordan de skal stemme i bestyrelsen.



Hvis en kommune ikke længere ønsker, at kompetencen skal være overdraget til § 60-fællesskabet, må den beslutte at tilbagetage kompetencen.

Der er ifølge vejledningen om § 60-fællesskaber ikke mulighed for at indgå ad
hoc kontrakter mellem en ejerkommune og et § 60-fællesskab om at udføre opgaver. De opgaver, som en ejerkommune ønsker udført af et § 60-fællesskab,

1

Se pkt. 6.2 i vejledningen om kommunale fællesskaber (april 2016).

Side 6

Punkt 6, Bilag 4: Notat for NSPV (002).pdf

skal således kompetenceoverdrages til selvstændig varetagelse af § 60-fællesskabet.
I den forbindelse skal den proces, der fremgår af vedtægterne følges. Af vedtægterne for NSPV (samarbejdsaftalen) fremgår i § 12, stk. 2, at ændring i "aftalevilkårene" skal godkendes af de deltagende kommuners byråd og tilsynsmyndighederne (Ankestyrelsen). Dette vil omfatte en ændring af omfanget af
kompetenceoverdragelsen.
Det bemærkes, at vedtægterne vil kunne udformes sådan, at der med en mere
enkel procedure kan justeres på omfanget af den enkelte kommunes kompetenceoverdragelse til NSPV. Dette vil gøre det mere smidigt for hver kommune
at "skrue op eller ned" for, hvor mange opgaver NSPV skal udføre. Det vil dog
samtidigt gøre det vanskeligere for NSPV at planlægge sin kapacitet, og det vil
skabe en usikkerhed for kommunerne for, i hvilket omfang der kan opnås de
ønskede stordriftsfordele gennem samarbejdet.
3.2.3

Hvilke typer opgaver kan kompetenceoverdrages til et § 60-fællesskab?
Kommuner kan alene kompetenceoverdrage faktisk forvaltningsvirksomhed
(driftsopgaver) til et § 60-fællesskab.
Kun hvis der er hjemmel i den skrevne lovgivning, kan ejerkommunerne overdrage opgaver, der har karakter af myndighedsoverdragelse til et § 60-fællesskab. Der findes ikke et sådan hjemmelsgrundlag for den type opgaver, der udføres af NSPV.2
Som myndighedsudøvelse anses den virksomhed, som består i at regulere borgernes retsforhold, fx når der træffes afgørelser, herunder udstedes forbud, påbud, tilladelser og henstillinger.
Sagsforberedende eller sagsopfølgende skridt, der har karakter af faktisk virksomhed, som åbenbart ikke har indflydelse på indholdet af myndighedens afgørelse, betragtes ikke som myndighedsudøvelse. Tilsvarende har den egentlige
vedligeholdelse af vejene, besigtigelse mv. ikke karakter af myndighedsudøvelse.

4.

VURDERING
Det fremgår af Samarbejdsaftalen og Driftsaftalen, at Kommunerne har overladt
det til NSPV at udføre en række af de opgaver, som Kommunerne efter vejlovens
§ 8 er forpligtiget til at udføre for at sikre, at vejene er i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

2

Der er derimod fx hjemmel til at kompetenceoverdrage myndighedsopgaver inden for beredskabsområdet.
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Vejlovens bestemmelser er ikke til hinder herfor, da loven ikke fastsætter nærmere krav til, hvem der skal udføre arbejdet, ligesom der ikke er fastsat nærmere regler om, at det skal være kommunen, der fører løbende tilsyn med vejenes stand. Da der er tale om driftsopgaver, kan opgaven overdrages til NSPV.
Kommunerne er dog også vejmyndighed og har efter lovgivningen derfor det
originære ansvar for vejene, herunder ansvaret for at der udføres tilsyn. Dette
ansvar anser vi for at være en opgave, der i henhold til den skrevne lovgivning
er forankret i kommunerne. Vi finder derfor ikke, at dette ansvar kan kompetenceoverdrages til NSPV. Det vil derimod være muligt at overdrage selve udførelsen af tilsynet med vejene til NSPV, men det vil være Kommunerne, der skal
fastsætte de overordnede rammer for udøvelsen af tilsynet.
På baggrund heraf kan opstilles følgende eksempler på opgaver, der kan kompetenceoverdrages til NSPV:


Udførelse af vedligeholdelsesarbejdet på vejene,



udøvelse af tilsyn med vejenes tilstand samt



modtagelse og videresendelse af borgerhenvendelser.

Ligeledes kan opstilles følgende eksempler på opgaver, der ikke kan kompetenceoverdrages til NSPV, da det har karakter af myndighedsudøvelse:


Det overordnede ansvar for, at vejene holdes i den stand, som trafikkens
art og størrelse kræver, jf. vejlovens § 8, herunder fastlæggelse af overordnede servicemål for vejens tilstand samt



kompetencen til at træffe afgørelser efter vejloven, herunder eksempelvis meddele tilladelse til at råde over vejarealer eller nedlægge ledninger
i vejarealet.

Hvis vedligeholdelsen er mangelfuld, eller hvis NSPV ikke udfører en vedligeholdelsesopgave, som en af Kommunerne har bedt NSPV om at udføre, vil NSPV
kunne ifalde ansvar. Det samme gælder, hvis NSPV får kompetenceoverdraget
udførelsen af tilsyn med vejenes tilstand og slet ikke udfører opgaven, udfører
den i strid med Kommunernes beslutninger om tilrettelæggelsen af tilsynet, eller udfører den utilstrækkeligt.
Det er således den enkelte kommunes ansvar, at der fastsættes rammer for tilsynet, og at tilsynet udføres, enten af kommunen selv eller at der indgås en aftale med NSPV eller en privat aktør om den faktiske udførelse af tilsynet, jf.
ovenfor.
Hvis NSPV skal have kompetenceoverdraget opgaven at udføre tilsynet med vejenes tilstand (for en eller begge af Kommunerne), kræver det, at Samarbejdsaftalen/bilag 1A ændres. Det er således i henhold til Social- og Indenrigsministeriets opfattelse ikke muligt for en ejerkommune at indgå en aftale med et § 60-
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fællesskab om at udføre en opgave, da et § 60-fællesskab alene kan udføre opgaver for ejerkommunerne, der er kompetenceoverdraget til § 60-fællesskabet.

*****
Hellerup, den 16. august 2019
Horten
Rikke Søgaard Berth

Tue Trier Bing
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RAMMER FOR NSPV'S UDFØRELSE AF OPGAVER FOR EJERKOMMUNERNE
(sammenfatning af Hortens notat af 16. august 2019)

RAMME FOR § 60-FÆLLESSELSKAB

Kommuner kan alene kompetenceoverdrage faktisk forvaltningsvirksomhed (driftsopgaver) til et § 60-fællesskab.
De opgaver, der kompetenceoverdrages til § 60-fællesskabet, er overdraget til selvstændig varetagelse af fællesskabet. Kommunen kan ved kompetenceoverdragelsen
fastsætte specifikke vilkår for § 60-fællesskabets udførelse af opgaven, men kommunen
kan ikke herudover løbende bestemme, hvordan den kompetenceoverdragede opgave
skal udføres.
Ansvaret for at udføre de opgaver, der er kompetenceoverdraget, overgår fra kommunen til § 60-fællesskabet. Ansvaret for opgaven ligger således ikke længere hos kommunalbestyrelserne, men hos § 60-fællesskabets bestyrelse.
Kommunernes kommunalbestyrelser vil med retligt bindende virkning kunne instruere
de af den enkelte kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer om, hvordan de skal
stemme i bestyrelsen.
Hvis en kommune ikke længere ønsker, at kompetencen skal være overdraget til § 60fællesskabet, må den – via vedtægterne (Samarbejdsaftalen) og med tilsynets godkendelse – beslutte at tilbagetage kompetencen.

ANSVAR EFTER VEJLOVEN

Det er forudsat i forarbejderne til vejlovens § 8, at kommunen har det forvaltningsmæssige såvel som det økonomiske ansvar for dens veje, jf. forslag til lov om offentlige veje
fremsat 8. oktober 2014, side 44.
Kommunen kan ikke overdrage dette ansvar for at vejene holdes i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver, jf. vejlovens § 8, herunder fastlæggelsen af overordnede
servicemål for vejens tilstand, ligesom kompetencen til at træffe afgørelser efter vejloven ikke kan overdrages, herunder eksempelvis meddelelse af tilladelse til at råde over
vejarealer eller at nedlægge ledninger i vejarealet. Derimod kan den praktiske udførelse
af tilsyn og vedligeholdelse overdrages til NSPV.
Kommunerne kan blive erstatningsansvarlige, hvis der sker person- eller tingsskade i
forbindelse med huller eller fejl/mangler ved en vej, som kommunen som vejmyndighed
har tilsyns- og vedligeholdelsesansvaret for.
NSPV kan blive erstatningsansvarlig, hvis NSPV udfører de opgaver med vejvedligeholdelse, der er kompetenceoverdraget til NSPV, på en utilstrækkelig og ansvarspådragende måde (udførelse af de praktiske opgaver). Det samme gælder, hvis NSPV får kompetenceoverdraget udførelsen af tilsyn med vejenes tilstand, og slet ikke udfører opgaven, udfører den i strid med kommunernes beslutninger om tilrettelæggelsen af tilsynet, eller udfører den utilstrækkeligt.

Horten Advokatpartnerselskab
CVR 33775229

Punkt 7: Udbud.
Udbud
Indledning
Nordsjællands Park & Vejs behov for indkøb kan opdeles i følgende kategorier:
1. Projektindkøb i forbindelse med større aktiviteter
2. Løbende behov for indkøb af varer og tjenesteydelser
3. Ad hoc indkøb af større og mindre specialydelser
4. Enkeltstående småindkøb under 50.000 kr.
Indkøb i Nordsjællands Park- og Vej følger ” Politik og vejledning for udbud i
Nordsjællands Park & Vej”. Grundet bl.a. nye tærskelværdier er udbudspolitikken ved at
blive opdateret og vil blive lagt til bestyrelsens godkendelse på et senere tidspunkt.
Sagsfremstilling
Vare- og tjenesteydelser som har en tærskel værdi på kr. 1.500.000 over hele perioden,
typisk 4 år skal i EU-udbud. Dette kræver juridisk bistand fra de to kommuner.
Udbuddene annonceres i EU-Tidende og køres elektronisk over udbudsportalen Mercell.
Udbud som er under tærskelværdien for EU-udbud udbydes typisk til 2-5 bydende over
udbudsportalen Comdia. Herunder liste over afsluttede, igangværende og kommende
udbud i 2020:
Afsluttede udbud:
Biler på SKI aftale, 4 ladbiler med en option på 2 mere. Bilhuset Elmer (Ford) i Helsingør
vandt opgaven. Det er en 1 års aftale.
SKI’s udbud vedrørende brændstof er nu afslutet og aftalerne træder i kraft 1. juni 2020.
NSPV har tilsluttet sig 3 delaftaler. Tankkort til tankstationer, Levering af Brændstof og
Fyringsolie samt Levering af Miljøbrændstof iht. EN15940. Leverandører er: Q8, Cirkel K,
OK og Dansk Fuels.
Materielleje, udbudt i et EU Udbud, der var 3 leverandører der bød, HF Matriel, Stark og
GSV. HF Materiel i Kvistgård vandt opgaven. Det er en 4 års aftale. Vi lejer materiel for
ca. 1,5 mio. kr. pr år. I dette udbud er der i medtaget el-drevet materiel.
Kantstens brænding af ukrudt. Udbudt i underhåndsbud til 4 leverandører, Flower
Termisk, Ebbe Dalsgaard, Grøn Vækst og Mogens Saling. Flower Termisk vandt
opgaven. Det er en 2 års aftale med option på 1+1 år.
Flower termisk har udviklet en ny maskine til opgaven, således at der kan kørers
hurtigere igennem på strækningerne. Prisen var således 0,2 mio. kr. mindre pr. år end
tidligere. Den samlede kontraktsum er ca. 1 mio. kr. pr. år.
Sugning af vejbrønde. Udbudt i et EU udbud, der var 2 leverandører der bød.
FKSSlamson og Nova 24. FKSSlamson ApS vandt opgaven. Det er en 4 års aftale og
løber til den 31. december 2022. Prisen på sugning af vejbrønde steg fra 26 kr. til 30 kr.
pr. stk. Som noget nyt er stibrønde med i udbuddet.
Igangværende udbud
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Skilte/standere, et flerkommunalt udbud, er i gang, afventer svar.
Graffiti, et flerkommunalt udbud, er i gang, afventer svar.
Vinterudbud. Udbudt offentligt, med forventet licitation den 30. juni 2020 og
underskrivelse af kontrakt 10 august 2020.
Ca. halvdelen af opgaven er udbudt til eksterne entreprenører. Stiruterne køres nu af
NSPV med nye epoke saltspredere. Indkøb af nyt materiel har betydet at det er blevet
muligt at forlænge ruterne og effektivisere på området. Vi har derved sparet i alt 8 stiruter
og 8 vejruter. Ved snefald vil det betyde at vi er længere om at nå strækningerne rundt.
Holmegårdsvej, refuser og afstribning. Udbudt til 4 entreprenører, Nordkysten, Preben
Beck, Ebbe Dalsgaard og Petri og Haugsted, med forventet licitation tirsdag d. 30. juni
2020.
Kommende udbud
Rammeaftale vedr. strømpeforing af stik fra vejafvandingsbrønd til hovedledning, inkl.
LER registrering.
Maskinindkøb, herunder traktorer.
Busstop renovering. Fredensborg kommune. Entreprisesum ca. 0.8 mio. kr.
Kirkeltevej, afvanding og trafiksikkerhed.
Deponering af jord, inkl. Jordprøver.
Solvangsvej. Afventer politiets godkendelse.
Forårsrenovering af tennisbaner. Ved tidligere forsøg på udbud var markedet været
domineret af en enkelt entreprenør, men vi forsøger at finde flere der vil byde på
opgaven denne gang.
Indkøb af dæk til vores vognpark.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Udbud.
- Orienteringen taget til efterretning.
- Varighed for kontrakten for brøndsugning undersøges.

Punkt 8: COVID-19, siden sidst.
COVID-19, siden sidst
Der orienteres om NSPV forhold under Corona virus.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: COVID-19, siden sidst.
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Orienteringen taget til efterretning. Bestyrelsen finder håndteringen meget
tilfredsstillende.

Punkt 9: Kompetenceudvikling af medarbejdere.
Kompetenceudvikling af medarbejdere.
Indledning
NSPV har indledt drøftelser med 3F om gennemførelse af et kompetenceudviklings
forløb for medarbejderne i vintermånederne. Der orienteres om planen. Sagen har
sammenhæng med tidligere drøftelse om rekruttering, fastholdelse og
kompetenceudvikling af medarbejdere samt igangværende drøftelser om økonomi og
opgavetilpasning.
Sagsfremstilling
I det politiske grundlag for NSPV er der lagt vægt på, at:
• ”Det er vigtigt for begge kommuner, at bevare den store faglighed, der
kendetegner vores ansatte i dag. Deres kompetencer skal fortsat udvikles til gavn
for god og effektiv varetagelse af opgaverne.”

NSPV har på den baggrund arbejdet løbende med kompetenceudvikling både af allerede
ansatte medarbejdere og med elever. NSPV har et kompetenceudviklingsudvalg, der
med udgangspunkt i MUS samtalerne og virksomhedens behov udarbejder en årlig
kompetenceudviklingsplan. Kompetenceudviklingen spænder fra almen uddannelse som
ordblindeundervisning til faglige kurser.
NSPV personale er sammensat med relativt få faglærte og mange erfarne
specialarbejder. Der er store udsving i opgaverne sommer og vinter, hvorfor NSPV må
vinterhjemsende 10-15 specialarbejdere, som ikke kan deltage i vintertjenesten.
Endvidere ansættes der sæsonarbejdere fra 1. april til 30. september. Som følge af de
milde vintre er der nu endnu større sæsonudsving, hvilket bevirker, at yderligere
vinterhjemsendelser eller afskedigelser må overvejes.
NSPV har indledt drøftelser med 3F om muligheden for at iværksætte samlede
uddannelsesforløb for medarbejderne i vinterperioden. Dette vil medføre, at NSPV vil
kunne reducere mandskabsstyrken og få en del af lønnen refunderet, fastholde gode
sæsonansatte samtidig med, at medarbejderne løftes fagligt. For medarbejderen betyder
det ud over kvalifikationsløft, at der ikke skal vinterhjemsendes/afskediges flere
medarbejdere og at flere fastholder deres løn frem for dagpenge. Nogle af de
sæsonansatte kan eventuelt fastholdes over vinteren, så deres incitament til at arbejde
for NSPV bliver større.
Økonomi
Forløbet forventes at have positiv betydning for NSPV evne til at tilpasse
personalestyrken til den faldende opgavemængde pga. de milde vintre.
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Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Kompetenceudvikling af
medarbejdere.
Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 10: Emner for kommende bestyrelsesmøder.
Emner for kommende bestyrelsesmøder.
Indledning
På bestyrelsesmødet 23. maj 2018 drøftede bestyrelsen emner for kommende
bestyrelsesmøder. Nedenfor en kort status på bestillinger fra bestyrelsen med henblik på,
at drøfte og prioritere emner for bestyrelsesmøder frem til 31. december 2021.
Gennemgang
Miljøprofil generelt: Udestår.
Der er ingen decideret miljøprofil. Det kan dog nævnes, at:
• Klima og miljø prioriteres i det igangværende strategiarbejde.
• Biodiversitet prioriteres.
• Krav om bl.a. Euro 5 motorer til eksterne entreprenører.
• Materiel, der ikke er miljøvenligt udskiftes løbende.
• Udviklingen af el-materiel og redskaber følges.
• Indkøb af miljøvenlig diesel.
• Nyt ventillationssystem på værkstedet med varmegenindvendings teknologi.
• Forsøg med mere energivenlige driftsmetoder.
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• Anvendelse af fældet træ til flis, der anvendes i flisværker.
Rabatter, slåning og biodiversitet:
Drøftelsen har mundet ud i ændret slåning af rabatter og andre biodiversitetstiltag. Der er
igangsat en kampagne for at forklare borgerne det ændrede udtryk af rabatter, parker,
rundkørsler mv. Der er etableret et antal arbejdsgrupper på tværs af kommunerne med
henblik på at udveksle planer og erfaringer, og udvikle nye driftsmetoder.
Arbejdsgrupperne vedrørende parker og rabatter kører godt. Bestyrelsen orienteres ved
årets afslutning om status for tiltagene.
Glatføretjeneste, herunder valg af tømidler, metoder, serviceniveauer, materiel mv.:
Tømidler er drøftet. Alternative tømidler kan komme på tale, hvis der er særlige biotoper,
der skal skånes. Der er indkøbt nyt materiel, der skal sikre mere præcis udbringning af
salt og som medfører, at antallet af stiruter kan reduceres.
Indkøb af nyt materiel har medført en reduktion i antallet af ruter.
Vinterudbud med eksterne entreprenører kører efter planen med kontraktstart 15.
oktober.

NSPV’s materiel, alder, sammensætning mv.:
Drøftet løbende i forbindelse med NSPV investeringsbudget. NSPV har fortsat
udskiftning af ældre, utidssvarende materiel, hvilket har medført øget sikkerhed, øget
driftssikkerhed, reduceret bemanding på værksted, miljøgevinst.

Ejerstrategi for de to kommune:
Strategiarbejde er påbegyndt. Der mangler en involvering af bestyrelse og de to
ejerkommuner. Delvist gået i stå pga. corona-krisen. Der arbejdes bl.a. med FN
verdensmål.
Whistleblowerordning for NSPV
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet 11. marts 2020, at der indføres en
whistleblowerordning snarest muligt i NSPV. NSPV drøfter muligheden i synergier med
en af de to ejerkommuner. Såfremt det ikke er muligt etablerer NSPV egen ordning under
anvendelse af revisor eller advokat. Covid 19 har forsinket sagen.
Kompetenceudvikling af medarbejdere:
Er drøftet, der arbejdes løbende med kompetenceudvikling i NSPV. Tages op igen på
nærværende møde. Fortsat fokus.
Nye medarbejdere rekruttering, oplæring, uddannelse:
Er drøftet. Fortsat fokus.
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Materielgårde, antal, placering. Synergier og udfordringer:
Er drøftet. Henlagt.
Sprøjtning af idrætsanlæg i Fredensborg:
Er drøftet og afsluttet. Notat afleveret til kommunen. Begge kommuner ønsker at være
giftfri.
Studieture til andre kommuner
Udestår.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen:
• At udeståender drøftes og prioriteres.
• At der lægges op til en ny plan frem til 31. december 2021.

Beslutning for Punkt 10: Emner for kommende
bestyrelsesmøder.
- Der ønsker et årligt punkt om drøftelse af rekruttering, fastholdelse, kompetencer.
- Biodiversitetsforhold er et godt initiativ og borgerne er positive. Vi kan godt blive bedre
endnu til formidling. Skiltene er gode.
- Vi kan godt flage anvendelsen af "Giv et tip" bedre.
- Studietur ønskes til foråret. Drøftes på novembermødet.

Michael Mathiesen mødte op til punktet.

Punkt 11: Eventuelt.
Eventuelt.
Alternativ mødedato
Pga. COVID 19 ligger bestyrelsesmødet 25. november nu sammenfaldende med KL
konference om teknik og miljø. Bestyrelsesmødet afholdes normalt eksternt. Bestyrelsen
bedes se på 2/11, 3/11 eller 17/11. Ny mødedato drøftes.

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde 3. november 2020.
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