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NSPV revisor, Jesper Randall Petersen deltager i pkt. 2, Årsregnskab 2020.
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af NSPV.

Indhold
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

1

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

1

Punkt 2: Årsregnskab 2020.

1

Beslutning for Punkt 2: Årsregnskab 2020.

1

Punkt 3: Evaluering og udvikling af NSPV, fase I.

3

Beslutning for Punkt 3: Evaluering og udvikling af NSPV, fase I.

3

Punkt 4: Økonomi 2021

4

Beslutning for Punkt 4: Økonomi 2021

4

Punkt 5: Hold Danmark Rent, Helsingør

5

Beslutning for Punkt 5: Hold Danmark Rent, Helsingør

7

Punkt 6: Hold Danmark Rent, Fredensborg

8

Beslutning for Punkt 6: Hold Danmark Rent, Fredensborg

10

Punkt 7: Revideret udbudspolitik.

11

Beslutning for Punkt 7: Revideret udbudspolitik.

11

Punkt 8: Udbud af julebelysning HK, orientering.

13

Beslutning for Punkt 8: Udbud af julebelysning HK, orientering.

15

Punkt 9: Tilpasning af serviceniveau græsrabatter i FK.

15

Beslutning for Punkt 9: Tilpasning af serviceniveau græsrabatter i FK.

16

Punkt 10: Vejafvanding HK, orientering.

17

Beslutning for Punkt 10: Vejafvanding HK, orientering.

18

Punkt 11: Biodiversitet status.

19

Beslutning for Punkt 11: Biodiversitet status.

20

Punkt 12: Vinter orientering.

20

Beslutning for Punkt 12: Vinter orientering.

23

Punkt 13: Meddelelser.

24

Punkt 14: Eventuelt.

25

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

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt

Punkt 2: Årsregnskab 2020.
Årsregnskab og beretning 2020
Indledning
Hermed forelægges årsregnskab og beretning for 2020.
Sagsfremstilling
Nordsjællands Park & Vej skal i henhold til kommunestyrelsesloven aflægge regnskab
efter det kommunale budget og regnskabssystem. Vedlagt er derfor regnskab samt
revisionsprotokollat, der skal underskrives af bestyrelsen:
• Bilag 1: Årsregnskab for 2020 (Lovpligtigt, det kommunale budget- og
regnskabssystem)
• Bilag 2: Revisionsprotokollat for 2020.
• Bilag 3: Bestyrelsesrapport 1-2021
Årsberetningen jf. de kommunale regnskabsregler fremgår af bilag 1.
I Årsregnskabet efter de kommunale regler udgør resultat af ordinær
driftsvirksomhed omsætning fratrukket driftsomkostninger,
administrationsomkostninger og finansielle poster. Der fratrækkes således ikke
afskrivninger og overdækning over for kunder. Afskrivninger fratrækkes i stedet
direkte i egenkapitalen.
Resultatet i regnskabet er -321.431 kr. og Egenkapitalen er 18.251.450 kr.
Timepriserne for medarbejdere, biler og maskiner er den enkeltfaktor med størst
betydning for regnskabsresultatets udfald. Timeprisen for driftsmedarbejdere blev
pr. 1 april 2020 hævet fra 345 kr. til 360. kr. Øvrige timepriser er uændrede.
Øvrige omkostninger er stort set fastholdt på samme niveau som i 2019 dog med
visse afvigelser, der i høj grad skyldes Covid-19 pandemien.
Der ses umiddelbart følgende udfordringer for 2021:
• Stigende lønomkostninger. Lønningerne stiger generelt ca. 7 % i indeværende
overenskomstperiode. Derudover er der en generel konkurrence om
arbejdskraften.
• Efter flere år med milde vintre er 2021 startet med mange vinterudkald, hvorved en
stor del af det samlede vinterbudget allerede er brugt de første 3 måneder af 2021.
Det indstilles til bestyrelsen:
- at regnskabet godkendes.
- at effektiviseringsprocenten for 2021 drøftes.
- at timeprisen for 2021 drøftes.

Beslutning for Punkt 2: Årsregnskab 2020.

1 / 25

Regnskabet godkendes. Timeprisen fastholdes indtil videre. Effektiviseringsprocenten for
2022 fastlægges foreløbigt til 1%. Begge dele tages op på næste bestyrelsesmøde.
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Årsregnskab for 2020
Nordsjællands Park og Vej I/S
CVR-nr. 35 41 87 33
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Påtegninger
Bestyrelsens påtegning
Bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej I/S har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for
regnskabsåret 2020.
Kvistgård, den 24. marts 2021

Direktion

Niels Christian Koefoed

Bestyrelse

Flemming Rømer

Christian Holm Donatzky

Claus Christoffersen

Michael Mathiesen

Ergin Øzer

Lars Egedal
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen i Nordsjælland Park og Vej I/S
Til bestyrelsen i Nordsjælland Park og Vej I/S

Revisionspåtegning på regnskabet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision
mv.
Vi har revideret regnskabet for Nordsjællands Park & Vej I/S (”selskabet”) for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og obligatoriske
oversigter og noter med følgende hovedtal:





Årets resultat af ordinær driftsvirksomhed
Aktiver i alt
Egenkapital i alt

DKK
5,2 mio.
56,5 mio.
18,3 mio.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen
udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision
m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Centrale forhold ved revisionen
Vi har fastlagt, at der ikke er centrale forhold ved revisionen at kommunikere i vores revisionspåtegning.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Selskabet har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2020 som
sammenligningstal i regnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
Andre Oplysninger end regnskabet
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet dækker ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om denne.
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I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistente med regnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på
grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen, skal
vi rapportere om dette forhold.
Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at afvikle selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision altid vil afdække væsentlig fejlinformation,
når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:


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



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



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



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
5
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usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Yderligere oplysninger krævet i henhold til ”bekendtgørelse om kommunal og regional
revision”
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til bestyrelsen.
Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i
bekendtgørelse om kommunal og regional revision.
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den
forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet
og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer
eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af
de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 24. marts 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31
Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskab:
Nordsjællands Park & Vej
Kongevejen 425C
3490 Kvistgaard
Telefon:
4928 4960
Email:
NSPV@NSPV.DK
Hjemmeside:
www.nspv.dk
CVR:
35418733
Regnskabsår:
1. januar - 31. december 2020
Bestyrelse pr. 1. januar 2020:
Byrådsmedlem Fredensborg Kommune Flemming Rømer (formand)
Byrådsmedlem Helsingør Kommune Christian Holm Donatzky (næstformand)
Byrådsmedlem Fredensborg Kommune Ergin Øzer
Byrådsmedlem Fredensborg Kommune Lars Egedal
Byrådsmedlem Helsingør Kommune Claus Christoffersen
Byrådsmedlem Helsingør Kommune Michael Mathiesen
Martin Dahl Refstrup (medarbejderrepræsentant)
Michael Dufke Christiansen (medarbejderrepræsentant)
Direktion:
Niels Christian Koefoed
Revision:
PricewaterhouseCoopers
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Et paragraf 60 fællesskab
Nordsjællands Park og Vej er et paragraf 60 fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør kommuner
inden for park- og vejområdet. Fællesskabet er oprettet 1. januar 2014. Et paragraf 60 fællesskab
indebærer, at de involverede kommuner overdrager deres kompetence på et afgrænset område til et
fælleskommunalt selskab. Fællesskabet er inden for sit geografiske område enekompetent med hensyn til
de opgaver, som efter vedtægten er overført til fællesskabet.
7
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I Nordsjællands Park og Vej beslutter de to kommuner hver for sig deres serviceniveau og forventer, at
opgaven varetages så effektivt som muligt. Dermed har det også fra start været forventningen, at den
fælles organisation er mere effektiv, end hvis opgaverne udføres hver for sig.
Organisation
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Ledelsens beretning
Ansvar og service i lokalsamfundet
Nordsjællands Park & Vej varetager en lang række opgaver inden for Park & Vej-området. NSPV er
oprettet for at sikre den bedst mulige service for kommunernes borgere. De fleste borgere bevæger sig
dagligt på de kommunale arealer, om end det er veje, stier, parker, strande eller institutioner – og netop
derfor har NSPV et helt særligt ansvar for at vedligeholde den lokale infrastruktur og de rekreative
værdier i de to kommuner. Vores formål er at bidrage til at sikre et velfungerende og attraktivt
lokalsamfund for borgerne.
NSPV varetager mange anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver med udgangspunkt i de budgetter,
serviceniveauer og politiske pejlemærker, der besluttes i den enkelte kommune. Her gælder blandt andet
opgaver som:








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

NSPV har løftet dette samfundsansvar hver dag i løbet af 2020 også under corona nedlukning.

Ansvarsområde i tal
Areal
Indbyggere
Veje
Cykelstier
Skoler
Institutioner
Andre kommunale ejendomme m.v.
Borgerhenvendelser

234 km2
~ 102.000
565 km
220 km
30
80
93
~ 10.000

Vedligehold og drift af de grønne områder
Både Fredensborg og Helsingør Kommune består af mange grønne, rekreative områder. NSPV varetager
vedligeholdelsen, driften og anlægsopgaver af de offentlige parker, haver, grønne anlæg og legepladser. I
det daglige består driften blandt andet af slåning af græs, klipning af hæk og bevoksningsarbejde samt
risikovurdering af områderne, så de forbliver sikre og pæne at færdes i.
I 2020 har vi udover de almindelige anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på det grønne området blandt
andet bygget en ny bro over Usserød Å; som var et samarbejde på tværs af vores organisations
kompetenceområder.
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2020 blev også året hvor biodiversiteten fik en større rolle i NSPV. Med kampagnen ”Vild Rabat” blev
slåningsfrekvensen af udvalgte vejrabatter minimeret. På den måde får vilde blomsterarter mulighed for at
vokse til og tiltrække bier, sommerfugle og andre insekter til byerne. I foråret gennemførtes en
markafbrænding ved Græsted gård. Afbrændingen, som skulle styrke væksten af nye urter og
blomsterarter. var en del af biodiversitetsprojektet
Derudover har vi i 2020 plantet flere træer og buske samt sat slåningsfrekvensen ned på udvalgte
parkplæner rundt om i de to kommuner for at tilgodese biodiversiteten. Blandt andet har vi plantet en ny
skov på 0,4 hektar for Fredensborg Kommune. Kommunen ønskede at klimakompensere i forhold til
CO2-lagring og biodiversitet. Skovrejsning er ikke en fast del af NSPVs arbejdsopgaver, men vi har vist,
at vi også har kompetencerne til at udføre denne slags opgaver.
Det grønne område har desuden tilset risikotræer i årets løb. Blandt andet blev et stort piletræ i Gunderød
kraftigt beskåret, da det var til fare for trafiksikkerheden og ved Bjerre Strand blev brand- og
redningsvejen beskåret, for at give plads til de store køretøjer. Udvalgte legepladser i Helsingør
Kommune er også blevet renoveret i 2020, blandt andet har legepladsen ved Kongens Have fået ny
sandkassekant og nyt faldunderlag, så den igen er til glæde for store og små.
I år overtog NSPV hele vandløbsopgaven i Fredensborg Kommune fra Hede Danmark. Udvalgte vandløb
er derfor blevet oprenset i årets løb, herunder Asminderødvandløbet ved Fredensborg Golfklub.

Sikring og styrkelse af trafiksikkerhed og infrastruktur
En af de vigtigste opgaver, som NSPV varetager, er at sikre, at borgerne i de to kommuner kan færdes
sikkert og trygt i trafikken. Vi sørger for at renovere og reparere veje, stier og fortove. Opgaverne udføres
efter prioritering, hvor sikkerhed og økonomi vejer tungest. Opgavetypen varierer i de to kommuner. I
Helsingør Kommune udfører kommunen selv udlægning af nye slidlag og asfaltering – og i Fredensborg
Kommune har kommunen en funktionskontrakt med et privat firma. På kørebaner, stier og asfalterede
fortove i Fredensborg Kommune, som ikke er omfattet kontrakten, varetager NSPV organiseringen af de
fornødne asfalteringsopgaver – herunder indhentning af tilbud, indgåelse af aftaler, tilsyn og godkendelse
m.v.
I 2020 har vi blandt andet etableret et nyt parkeringsanlæg ved Nyrup Børnehus, som havde for få
parkeringspladser i de eksisterende forhold. Det betød at forældrene parkerede ude på Kongevejen for at
aflevere og hente deres børn – et farligt og usikkert sted. Den nye parkeringsplads blev etableret på
bagsiden af børnehuset, hvor NSPV stod klar med hold til både træfældning, beskæring og belægning.
Siden 2010 er grundvandet generelt steget 1-2 m. 2020 bragte også en del nedbør, som gav udfordringer
for veje og stier. Derfor har slamsugere og spulevognene også været på tur i årets løb, hvor der er blevet
repareret brønde og udgravet grøfter mange steder. Mange borgere har problemer med at aflede regnvand,
derfor har vores slamsugere og spulevogne kørt regelmæssigt i årets løb. NSPV arbejder aktivt på at
vedligeholde og rengøre vejbrønde, rister, grøfter og dræn – samt i visse tilfælde at etablere nødvendige
underføringer, som sørger for regnvandet ledes sikkert bort. Vi er også en del af en række konkrete
projekter om sikring og styrkelse af lokal afledning af regnvand (LAR), så de offentlige ledningsnet
belastes mindre og risikoen for oversvømmelser minimeres.
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NSPV står desuden for opsætning, renholdelse og udskiftning af forskellige typer af vejskilte og
vejnavnsskilte langs kommunale veje og stier. Samtidig renoverer NSPV læskærme og busperroner i
samarbejde med Movia og de to kommuner, så service og komfort kan fastholdes over for passagerne.

Vedligeholdelse af kommunale ejendomme
NSPV vedligeholder de grønne arealer ved kommunale ejendomme, herunder især skoler og
dagsinstitutioner. Det indebærer blandt andet græsslåning, hækkeklip og ukrudtsbekæmpelse.
I forbindelse med Skolernes Motionsdag i år, blev indsatsen ved Nivå Skole Syd højprioriteret, da det få
dage før dagen blev offentliggjort, at Kronprins Frederik skulle deltage i motionsdagen på skolen. NSPV
reagerede hurtigt med at beskære buske og træer, rense belægning, feje løbebanerne og udlægge flis
påadgangsvejene.
Nordsjællands Park & Vej vedligeholder også de kommunale idrætsforeningers baner året rundt i
Fredensborg Kommune. NSPV har et tæt samarbejde med foreningerne, så banerne og anlæggene står
klar, når de skal bruges. Vi har vedligeholdt en række områder med plads til særlige fritids- og
sportsaktiviteter. Det gælder fx banerne til frisbeegolf i Smørhullet i Helsingør og på Fredtoften ved
Kokkedal – samt en række hundetræningsbaner, legepladser og idrætsbaner.
I de to kommuner har NSPV i år udbudt dele af specialbehandlingen af de kommunale fodboldbaner – i
alt 476.081 m2. Specialbehandlingen indebærer vertikalskæring, vertidræning, gødskning og eftersåning.
NSPV har indkøbt en kraftig vertikalskærer og kører vertikalskæringen i begge kommuner. Aftalen om
specialbehandlingen udløber i 2022.

Renholdelse af offentlige arealer
NSPV har ansvaret for indsamling af henkastet affald i det offentlige rum. Vi spiller en vigtig rolle i at
sørge for at kommunernes byer, landområder og strande fremstår pæne og rene. Vores arbejde involverer
især tømning af affaldskurve, fejning af vej, snapning af affald langs rabatter og grøfter samt
ukrudtsbrænding af kantsten og fortov.
Vi har flere steder opsat Big Belly og Mr. Fill skraldespande, som er intelligente affaldskurve med
indbygget sensorer, der kan oplyse os om, når den er fyldt. Det betyder, vi kan optimere vores
tømningsruter, så der kun tømmes, hvor der er behov. NSPV støtter også Ren Natur, som er en frivillig
organisation, som indsamler henkastet affald. Vi bidrager ved at udlåne snappere og poser samt ved at
hente det opsamlede affald. Som noget nyt har vi i 2020 indgået et samarbejde med Fredensborg
Affaldshelte, frivillige borgere, der indsamler affald, som NSPV efterfølgende afhenter.

Kystsikring og badestrande
NSPV har ansvaret for at holde kommunernes offentlige strandarealer – fra Nivå til Hornbæk – rene,
flotte og sikre. Vi sørger for at strandene fremstår rene og pæne – og i nogle tilfælde står vi for
strandrensning. Det betyder, vi opsamler tang og andet uønsket materiale fra sandstrandene, så de
fremstår flotte og rene til glæde for strandgæsterne.
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Vinterstorme og høj vandstand kan slide på kysterne i de to kommuner. NSPV udfører derfor mindre
reparationer af den eksisterende kystsikring – f.eks. ved kampestensanlæg i vandkanten og ved diger.
En anden opgave NSPV varetager er opsætning og nedtagning af nogle af kommunernes offentlige
badebroer. I 2020 har vi startet et projekt om helårssikring af udvalgte badebroer i Fredensborg
Kommune. Derfor er badebroerne ved Babylone Strand og Louisiana i år blevet sikret således, at de kan
forblive i vandet hele året rundet. Derudover tilser, reparerer og opsætter vi også baderamper til f.eks.
kørestolsbrugere.
I år har vi desuden flyttet bålpladsen på Gummistranden i et samarbejde mellem vores skov- og
belægningsfolk. Bålstedet blev flyttet for at undgå glasskår og andre skarpe genstande i sandet ved den
naboliggende legeplads. Gummistranden var også i år del af NSPVs hidtil største planteprojekt. 16.400
sandhjælme blev plantet i løbet af efteråret, for at undgå sandflugt fra stranden ind mod promenaden og
den nye bebyggelse.

Vintertjeneste
Vinterudbuddet i 2020 har været en stor opgave at få på plads. Vintertjenesten for året endte med udbud
og kontrakt på i alt 56 ruter, hvilket er en effektivisering fra tidligere år, hvor vi har haft 71 eksterne ruter
udbudt. Vi har desuden kigget på ruteomkostningerne, som viste, at NSPV løser opgaverne billigere eller
tilsvarende til de private aktører, såfremt der er opgaver nok i øvrigt til vinteren.
I 2020 har NSPV fortsat investeringerne i mere intelligent materiel, der minimerer forbruget af salt på de
785 km veje og stier vi tilser i forbindelse med vintertjenesten. Det drejer sig først og fremmest om
indkøb af nye saltspredere med kontrolleret spredning, der dermed kan mindske forbruget af salt. Vores
nye saltere kører med en saltopløsning, hvor vi har optimeret styringen af saltmængden. Det betyder, vi
får et mindre saltforbrug, som tilmed er bedre for miljøet – helt uden at gå på kompromis med effekten af
saltningen.
Vi arbejder løbende med at udnytte de teknologiske muligheder til at leve op til de fastlagte
serviceniveauer og samtidig reducere saltforbruget. Derfor anvender vi glatførevarslingsprogrammet
”VejVejr”, som giver os prognoser for den aktuelle og kommende vejr- og vejudvikling. På baggrund af
data fra programmet kan vi i forbindelse med udkald optimere saltforbruget til den varslede vejr- og
vejsituation og dermed reducere saltforbruget til et minimum. Udspredningen af vejsaltet foregår ved
saltspredere med GPS-styret spredning hvilket sikrer, at der kun udspredes salt på selve vej- og stiarealet.

COVID-19
2020 var et udfordrende år for mange – også for NSPV. I marts hjemsendte vi vores medarbejdere for at
mindske smitten med coronavirus. Langsomt startede vi igen op i april med nye retningslinjer og
protokoller – afstand, afspritning og handsker, senere også påbud om mundbind og visir. Vores interne
møder og kommunikation blev i flere tilfælde rykket online, hvilket tog noget tilvænning, men som vi i
slutningen af året så som en helt naturlig del af vores nye arbejdsliv.
NSPV udfører normalt en række opgaver, der er med til at understøtte de lokale begivenheder, udeliv og
arrangementer i de to kommuner. Givet de nye restriktioner var langt de fleste af de lokale arrangementer
aflyst. Det gjaldt blandt andet Kronborgstafetten, KMD Ironman og Ølløbet, hvor vi normalt bistår
12
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arrangementerne med renholdelse af de pågældende arealer samt opsætning og nedtagning af vejudstyrog skilte til at omdirigere trafikken, afspærre veje og lignende.
Det årlige Fakkeltog ved Fredensborg Slot og fejringen af Dronning Margrethes 80 års fødselsdag i
foråret var også aflyst, men NSPV opsatte traditionen tro flagalléen i Slotsgade og håndklippede træerne,
så alléen stod flot på majestætens fødselsdag.

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

-

Vores medarbejdere skal kunne lide at komme på arbejde. Derfor har vi fokus på trivsel,
sikkerhed og ansvar på arbejdspladsen. Der er god stemning på arbejdspladsen, og vi vægter
samarbejde højt, da det er en forudsætning for at løse opgaverne godt.
Vi samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner og ønsker at bidrage til uddannelse af unge. Vi
har hvert år flere praktikanter, der stifter bekendtskab med vores jobfunktioner.
Vi arbejder med mennesker i jobtræning, jobafprøvning og nyttejob.

For at forebygge sygefravær er der derudover de senere år startet et sundhedsprojekt, hvor alle
medarbejdere er blevet tilbudt et sundhedstjek hos firmaet CardioLab – med følgende tjek i perioden
efter. Vi har også tidligere haft succes med at tilbyde vores medarbejdere ordblindekurser, som vi i 2020
også har tilbudt vores medarbejdere.

Daglig kontakt til borgerne
NSPV ønsker at have en åben og konstruktiv dialog med borgerne i begge kommuner. Hver dag får vi
mange henvendelser fra opmærksomme borgere, der ønsker at henlede opmærksomheden på opgaver
inden for park- og vejområdet, som de mener trænger til at blive udført.
Mange af disse henvendelser kommer via app’en Giv et tip. Her kan man indberette et tip – fx kan
borgere anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte affaldskurve, beplantning der
er til gene for færdsel m.v. App’en fastlægger ved hjælp af GPS, hvor man befinder sig geografisk inden
for de to kommuner. Det er muligt at sende fotos med som dokumentation.
Ca. 3.500 borgere benyttede sig af Giv et tip i 2020, og det er vi rigtig glade for, da app’en er med til at
sikre NSPV et mere fyldestgørende overblik over opgaver på tværs af de to kommuner – og dermed er et
supplerende værktøj til at planlægge og prioritere opgaverne.
Derudover modtager NSPV ca. 4.000 henvendelser pr. telefon og mail.

Effektiviseringer, muligheder og fleksibilitet
Sammenlægningen i 2014 af de to vej- og parkafdelinger har givet effektiviseringer, nye muligheder og
fleksibilitet i opgaveløsningen. I løbet af 2020 er der fortsat blevet arbejdet på at udnytte fordelene ved
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sammenlægningen og høste de gevinster, vi kan, under hensyn til de to kommuners politisk bestemte
serviceniveauer.
Eksempler på effektiviseringer, der er gennemført de senere år:
-

-

-

Indførsel af intelligente affaldskurve, der sender information om, hvornår de er fyldte, så
renovationsmedarbejderen kun behøver at køre ud og tømme de fyldte affaldskurve og dermed
begrænse kørslen.
Digitalisering af driften med fx brug af tablets giver medarbejdere overblik over, hvor opgaverne
ligger geografisk, så optimale ruter kan planlægges i forvejen. Samtidig betyder digital rutedrift,
at det er lettere at overdrage rutekørslen til en kollega ved fx sygdom eller ferie. Som bonuseffekt
kan man efterfølgende dokumentere, hvornår man har været på et givent sted og tidspunkt på en
rute.
Investering i ny fliseudlægningsmaskine, der medfører en hurtigere og mere effektiv brolægning
af større arealer.
Samarbejde på tværs giver behov for en mindre maskinpark, da eksisterende materiel kan
udnyttes optimalt.
Bedre priser ved indkøbsaftaler, fordi mængderne er større. Det gælder fx ved indkøb af
færdselstavler og skilte.
Optimering af vinterruter, ved at samle udbud og planlægning. Det større volumen har muliggjort
investering i nyt materiel inden for budgettet til gavn for miljø, sikkerhed og økonomi.
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Regnskabspraksis
Generelt
Nordsjællands Park og Vej I/S er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter styrelseslovens § 60,
hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af
ministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.
I 2020 er det valgt at præsentere den kortfristede del af leasingforpligtelsen under kortfristet gæld.
Sammenligningstal er tilpasset.
Regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til sidste år.
God bogføringsskik
Fællesskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.
Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug
blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.
Det et en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner
samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.
Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktioner, beskrivelser af
bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og
fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er
nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Driftsregnskab
Indregning af indtægter og udgifter
Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet,
forudsat at de er kendte for fællesskabet inden tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori regnskabsudgiften afholdes.
Præsentation i udgiftsregnskabet
Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet,
der er opgjort efter udgiftsbaserede princippet.
Bemærkninger til regnskabet
Styrelsesloven forudsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger,
navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der skal også udarbejdes
bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og
bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er
realiseret.
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Balancen
Præsentation af balancen
Formålet med balancen er at vise fællesskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo
regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.
Det er af ministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.
Materielle anlægsaktiver
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid.
Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og
registreres således ikke i anlægskartoteket.
Tekniske anlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Levetider er fastlagt til følgende:
Tekniske anlæg og maskiner

8-12 år

Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af ministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i
regnskabet.
Finansielt leasede aktiver
Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Nordsjællands Park og Vej I/S har alle væsentlige
risiko og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og
indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller
nutidsværdien af minimumsleasingsydelserne med tillæg af omkostninger.
Finansielt leasede aktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.
Omsætningsaktiver - tilgodehavender
Indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår
er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.
Egenkapital
Det er interessenternes intention, at fællesskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra
fællesskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages fællesskabets egenkapital for herigennem at
holde regnskab med, at forbrugerne på sigt kun betaler for de omkostninger, som vedrører de enkelte
opgaver.
Langfristede gældsforpligtelser
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Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i
balancen som en gældsforpligtelse.
Kortfristet gæld
Indtægter modtaget inden regnskabsåret udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er
klassificeret som kortfristet gældsforpligtelse.
Fællesskabet indregnet feriepengeforpligtelser under den kortfristede gæld.

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

Note

Indtægter
Salg af timer
Salg af materialer og eksterne ydelser
Andre driftsindtægter
Øvrig omsætning

Budget
2020

Regnskab
2020

Regnskab
2019

DKK

DKK

DKK

1
100.400.000
0
0
0

68.815.118
31.255.842
145.834
2.834.056

67.413.079
33.742.977
67.106
8.623

100.400.000

103.050.850

101.231.785

-56.233.000
-27.376.000
-9.984.000
-4.722.000
-2.046.600

-54.992.945
-29.701.826
-6.815.056
-4.543.813
-1.586.500

-55.301.988
-27.466.978
-7.278.165
-4.146.948
-2.654.387

-100.361.600

-97.640.140

-96.848.467

38.400

5.410.710

4.383.318

-38.400

-171.649

-79.135

0

5.239.061

4.304.183

0

-5.560.492

-6.804.832

Anlægsudgifter i alt

0

-5.560.492

-6.804.832

RESULTAT I ALT

0

-321.431

-2.500.649

Indtægter i alt
Driftsomkostninger
Personaleomkostninger
Køb af materialer og eksterne ydelser til videresalg
Maskinomkostninger
Lokale- og pladsomkostninger
Administrationsomkostninger

2

Driftsomkostninger i alt
Driftsresultat før renter
Renter mv.
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED
Anlægsudgifter

3
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Balance

Aktiver
Note

31. december
2020

31. december
2019

DKK

DKK

Materielle anlægsaktiver
Tekniske anlæg mv.

22.322.753

21.090.572

Materielle anlægsaktiver i alt

22.322.753

21.090.572

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

20.938.857

15.779.008

Likvide beholdninger

13.222.605

11.592.766

AKTIVER I ALT

56.484.215

48.462.346

Passiver
Note

31. december
2020

31. december
2019

DKK

DKK

Egenkapital

4

18.251.450

17.340.700

Langfristede gældsforpligtelser

5

16.794.557

16.920.396

Kortfristede gældsforpligtelser

21.438.208

14.201.250

PASSIVER I ALT

56.484.215

48.462.346
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Pengestrømsopgørelse
Note

2020
DKK

Resultat af ordinær virksomhed
Reguleringer
Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Renteindbetalinger og lignende
Pengestrømme fra ordinær drift

5.239.061

4

-5.349
-454.672
4.779.040
-171.649
4.607.391

Salg af materielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver

177.000
-5.560.492

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-5.383.492

Leasinggæld, nettooptagelse

2.405.940

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

2.405.940

Ændring i likvider

1.629.839

Likvider 1. januar 2020

11.592.766

Likvider 31. december 2020

13.222.605
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Noter til årsregnskabet

1

2019

DKK

DKK

Nettoomsætning
Salg af timer og maskintimer
Salg af materialer og eksterne ydelser
Øvrig omsætning
Periodisering af omsætning
Andre driftsindtægter

2

2020

68.815.119
31.255.842
2.696.808
137.247
145.834

67.413.080
33.742.977
8.623
0
67.106

103.050.850

101.231.786

Lønninger og gager
Regulering feriepengeforpligtelse og flexsaldo
Beklædning
Personaleservice (frugtordning m.v.)
Personaleforsikring
Uddannelse
Rejseomkostninger
Refusioner
Øvrige personaleomkostninger

56.114.544
-441.566
371.205
182.007
1.530
113.672
14.731
-1.717.195
354.017

54.742.044
317.438
511.412
266.017
464.365
192.636
13.957
-1.604.251
398.370

Personaleomkostninger

54.992.945

55.301.988

Entreprenør og håndværkerydelser
Varekøb
Rådgiver- og konsulentydelser
Leje af entreprenørmateriel
Affald og forurenet jord
El, vand og varme

16.804.468
8.654.109
420.440
1.954.173
1.744.997
123.639

16.318.377
7.696.354
343.706
1.325.350
1.602.118
181.073

Køb af materialer og eksterne ydelser til videresalg

29.701.826

27.466.978

Driftsomkostninger
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Noter til årsregnskabet

2

2020
DKK

2019
DKK

Drivmidler
Reservedele
Reparation og vedligeholdelse (eksterne værksteder)
Småanskaffelser og håndværktøj
Forsikringer inkl. selvrisiko
Vægtafgift og skatter
Forbrugsstoffer
Tab / gevinst ved salg af maskiner

1.571.743
2.091.671
883.901
776.914
756.791
899.238
11.798
-177.000

1.826.241
2.146.850
858.314
578.824
1.183.299
807.922
26.022
-149.307

Maskinomkostninger

6.815.056

7.278.165

Husleje
Reparation og vedligeholdelse
Varekøb
El, vand og varme
Rengøring
Forsikringer og skatter
Småanskaffelser
Øvrige lokaleomkostninger

2.123.800
657.787
39.531
788.242
456.644
201.750
261.951
14.108

2.105.589
511.561
33.620
498.939
427.348
208.498
309.459
51.934

Lokale- og pladsomkostninger

4.543.813

4.146.948

536.459
648.678
72.729
63.639
204.756
52.500
0
90
7.649

744.674
1.312.983
66.411
64.105
257.793
104.000
96.447
715
7.259

1.586.500

2.654.387

97.640.140

96.848.467

Driftsomkostninger (fortsat)

IT-omkostninger
Licenser og abonnementer
Juridiske ydelser vedr. udbud
Kontorartikler
Konsulenter
Revision
Regnskabsmæssig assistance
Porto
Gebyrer
Administrationsomkostninger
Eksterne omkostninger i alt
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Noter til årsregnskabet
3

Anlægsoversigt

5

31. december
2019

Tekniske
anlæg mv.

Tekniske
anlæg mv.

DKK

DKK

Tilgang 1. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

40.682.669
5.560.492
0

35.300.867
6.804.832
-1.423.030

Kostpris 31. december

46.243.161

40.682.669

Ned- og afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang

-19.592.097
-4.328.311
0

-16.558.712
-4.217.502
1.184.117

Ned- og afskrivninger 31. december

-23.920.408

-19.592.097

22.322.753

21.090.572

31. december
2020

31. december
2019

DKK

DKK

Regnskabsmæssig værdi 31. december

4

31. december
2020

Egenkapital

Egenkapital 1. januar
Årets resultat af ordinær driftsvirksomhed
Afskrivninger af anlægsaktiver

17.340.700
5.239.061
-4.328.311

17.254.019
4.304.183
-4.217.502

Egenkapital 31. december

18.251.450

17.340.700

31. december
2020

31. december
2019

DKK

DKK

Langfristet gæld

Indefrosset feriepenge
Leasingforpligtelse

0
16.794.557

1.748.535
15.171.861

Langfristet gæld i alt

16.794.557

16.920.396

Restløbetiden af leasingforpligtelserne udgør op til 5 år.
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Nordsjællands Park og Vej I/S
Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2020
Indhold
Afsnitsnr.
Indledning
Konklusion på den udførte revision
Rapportering om andre betydelige forhold
Risikovurdering og revisionsstrategi
Redegørelse for den udførte revision
Vores uafhængighed
Afslutning

1-5
6-7
8 - 15
16 - 22
23 - 45
46- 49
50 - 53

Indledning
1
Vi har afsluttet revisionen af udkast til årsregnskab (”regnskabet”) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020. Regnskabet udviser et resultat af fællesskabets ordinære driftsvirksomhed på TDKK 5.239 og en egenkapital på TDKK 18.251.
2
Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 4. marts 2015, siderne 1 - 6, afsnit 1 20. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.
3
Revisionspåtegningen kan indeholde en beskrivelse af centrale forhold ved revisionen. Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved
revisionen af regnskabet.
4
Vi har fastlagt, at der ikke er centrale forhold ved revisionen at kommunikere i vores revisionspåtegning.

Konklusion på den udførte revision
5
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed
eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.
6
Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne regnskabet med en såkaldt ”blank” revisionspåtegning.
7
Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke har
konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af nor-
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male skyldige økonomiske hensyn. Det er vores vurdering, at institutionen har tilrettelagt systemer,
som medvirker til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Rapportering om andre betydelige forhold
Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser
8
Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge selskabets bestyrelse om, hvordan den øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, direktionen har iværksat med henblik på at
identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i virksomheden, samt hvilke interne
kontroller direktionen har implementeret for at forebygge sådanne risici.
9
Vi skal desuden forespørge bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker virksomheden, eller om mistanker og beskyldninger herom.
10
Vi har som led heri med direktionen drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som virksomheden har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Direktionen har
i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger
om besvigelser, som kunne have en væsentlig indflydelse på virksomheden.

Funktionsadskillelse
11
Direktionen har oplyst, at det som følge af organisationens begrænsede størrelse ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i selskabets regnskabsfunktion, hvorfor det ikke i alle tilfælde muligt at sikre en fuldstændig funktionsadskillelse mellem bl.a. varebestiller, varemodtager, godkender og betaling. Den manglende funktionsadskillelse forøger risikoen
for såvel utilsigtede fejl som besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl og besvigelser forbliver
uopdagede.
12
Direktionen skal være særlig opmærksom på denne risiko, der især har betydning i forbindelse med betalinger fra netbank, lønafregninger, ændring af leverandørers bankoplysninger og
udstedelse af kreditnotater.
13
Ledelsen har oplyst, at der i det daglige søges at være en klar og tydelig adskillelse mellem
de enkelte roller i processen omkring et varekøb, ligesom alle indkøb som udgangspunkt skal godkendes af en anden end den der varetager betalingen. Til at supplere ovenstående kontrol udarbejdes der løbende afrapporteringer med budgetopfølgninger, ligesom der foretages separate anvisninger på ikke forhåndsgodkendte betalinger.
14

Den samlede risiko for at fejl ikke opdages, vurderes af ledelsen som lav.

15
Vi har henholdt os til direktionens vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af
vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller
besvigelser.
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Risikovurdering og revisionsstrategi
16
Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte områder
af betydning for årsregnskabet.
17
Revisionen giver således ikke en fuld sikkerhed for, at alle fejl og mangler opdages, men
kun en høj grad af sikkerhed for at væsentlige fejl og mangler i forhold til regnskabets retvisende
billede og overholdelse af love, regler mv. opdages.
18
Vi har forelagt over for Nordsjællands Park og Vej det indledende omfang og tidsplanen for
revisionen, som fremgår af vores revisionsplan for 2020. Revisionsplanen indeholder en beskrivelse af omfanget af vores revision og en beskrivelse af vores revisionsmetode samt den planlagte tilgang til revisionen. Revisionsplanen omfatter derudover vores væsentlighedsvurderinger. Revisionen er i al væsentlighed udført i overensstemmelse med revisionsplanen for 2020.
19
Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til Nordsjællands Park og Vej’s
aktiviteter – og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen
identificeret følgende væsentlige områder:

•
•
•
•

Økonomistyring
Interne kontroller
Lønområdet
Takstfastsættelse

20
Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision omfatter på udvalgte områder, en vurdering af om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt en
vurdering af om udførelsen af bestyrelsens beslutninger og den øvrige forvaltning af Nordsjællands
Park og Vejs anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
21
Den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen indgår som en integreret del af den
finansielle revision.
22
Områderne i forhold til den udførte revision vil over en flerårig periode i henhold til de nye
standarder for offentlige revision (”SOR”) omfatte følgende inden for SOR 6 (”Juridisk-kritisk revision”) og SOR 7 (Forvaltningsrevision):
SOR 6 - Juridisk-kritisk revision
a) Gennemførelsen af indkøb
b) Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
c) Gennemførelsen af salg
d) Myndigheders gebyropkrævning
e) Afgørelser om tildeling af tilskud mv.
f) Rettighedsbestemte overførsler

SOR 7 - Forvaltningsrevision
a) Aktivitets- og ressourcestyring
b) Mål- og resultatstyring
c) Styring af offentlige indkøb
d) Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter
e) Styring af offentlige tilskudsordninger
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Redegørelse for den udførte revision
Ledelsesberetningen
23
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af regnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet.

Omsætning og debitorer
24
Selskabets omsætning vedrører i alt væsentlighed salg af materialer, maskintimer og medarbejderydelser til fællesskabets ejere, Helsingør og Fredensborg Kommune. Vi har stikprøvevist
kontrolleret den fakturerede omsætning til underliggende fakturaer til fællesskabets kunder. Vi har
endvidere stikprøvevist kontrolleret at fællesskabets tilgodehavender er afregnet efter regnskabsårets afslutning.

Driftsomkostninger
25
Vi har stikprøvevist kontrolleret selskabets afholdte driftsomkostninger til underliggende
leverandørfakturaer. Vi har i forbindelse med kontrollen kontrolleret at omkostningerne er godkendte i overensstemmelse med fællesskabets forretningsgange, at der er foretage korrekt bogføring og momsmæssig behandling af omkostningerne.

Personaleomkostninger
26
Vi har stikprøvevist kontrolleret de afholdte lønninger og gager til underliggende ansættelseskontrakter.

Materielle anlægsaktiver
27
Vi har stikprøvevist kontrolleret årets efterfølgende tilgang til underliggende leverandørfakturaer samt stikprøvevist efterregnet de foretagne afskrivninger på materielle anlægsaktiver for
2020.
28
Vi har endvidere foretaget stikprøvevis inspektion af den fysiske tilstedeværelse af udvalgte
materielle anlægsaktiver.
29
Vi har kontrolleret at materielle anlægsaktiver anskaffet gennem finansielle leasingaftaler
er indregnet i årsregnskabet og afskrevet i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis.

Likvide beholdninger
30
Vi har kontrolleret saldi på selskabets bankkonti til modtagne engagementsbekræftelser fra
pengeinstitutterne.
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Kortfristede gældsforpligtelser
31
Vi har stikprøvevist kontrolleret kreditorgæld pr. 31. december 2020 til modtagne kreditorfakturaer. Vi har desuden gennemgået fællesskabets foreløbige bogføring for januar 2021 for at
identificere eventuelle væsentlige leverandørfakturaer som burde være medtaget i årsregnskabet
for 2098.
32
Vi har gennemgået selskabets beregning af feriepengeforpligtelse, indefrosset feriepenge og
skyldig overtid og stikprøvevist kontrolleret de anvendte forudsætninger til lønsedler for fællesskabets medarbejdere.

Lovpligtige fortegnelser m.m.
33
I overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen har vi påset, at lovgivningen
om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

Revision af internt årsregnskab aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
34
Selskabet har, ud over den eksterne årsrapport aflagt i overensstemmelse med Lov om
Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner (”Kommunalt årsregnskab”), aflagt et internt årsregnskab for fællesskabets
aktiviteter for 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har efter aftale med ledelsen
foretaget revision af dette årsregnskab i overensstemmelse årsregnskabsloven.
35
Det interne årsregnskab udviser et resultat på DKK 0. Egenkapitalen udgør DKK 5,7 mio.
pr. 31. december 2020. Forskellen i årets resultat i forhold til selskabets årsrapport aflagt efter årsregnskabsloven (DKK 0) skyldes at afskrivninger på materielle anlægsaktiver er fratrukket direkte
på fællesskabets egenkapital og at årets overdækning i forhold til hvile-i-sig selv princippet placeres
som en del af egenkapitalen.
36

Omregningstabel fra det interne regnskab til det eksterne regnskab:

Årets resultat ifølge årsregnskab efter årsregnskabsloven
Afskrivninger på anlægsaktiver
Overdækning 2020
Resultat af ordinær driftsvirksomhed ifølge årsregnskab
efter kommunale regnskabsregler
- Anlægsudgifter

0
4.328.312
910.752
5.239.064
-5.560.492

Årets resultat i alt efter de kommunale regnskabsregler

-321.428

Egenkapital ifølge årsregnskabsloven

5.779.770

Overdækning vedrørende 2014

4.331.250

Overdækning vedrørende 2015

1.084.811
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Overdækning vedrørende 2016

2.828.130

Overdækning vedrørende 2017

2.054.584

Overdækning vedrørende 2018

1.175.471

Overdækning vedrørende 2019

86.683

Overdækning vedrørende 2020

910.752

Egenkapital ifølge de kommunale regler

18.251.450

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
37
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet har vi vurderet, hvorvidt årsregnskab er
udarbejder efter kravene i bekendtgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunernes
budget- og regnskabsvæsen og i overensstemmelse med interessentskabskontrakten samt den
regnskabspraksis, som er beskrevet i årsregnskabet.
38
Vores revision har bl.a. omfatter en vurdering af om selskabet har overholdt budgettet, og
at der sker løbende budgetopfølgning.
39
Vi har påset, at der hjemtages korrekt momsrefusion fra den kommunale momsrefusionsordning i henhold til bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner og fra
SKAT i henhold til momsloven.
40
Vi har påset, at ansatte er aflønnet efter gældende overenskomster og aftaler samt, at der er
sket korrekt indberetning til SKAT.
41
Ved den udført forvaltningsrevision har vi undersøgt Mål- og resultatstyring i Nordsjællands Park og Vej. Undersøgelsen er gennemført med henblik på at opnå et grundlag til at vurdere,
hvorvidt Nordsjællands Park og Vej (”NSPV”) løbende søger at tilpasse selskabets aktiviteter og
ressourcer til at opnå de mål og resultater, som fællesskabet er stiftet for at løse, og om ledelsen i
øvrigt har tilrettelagt en hensigtsmæssig styring i overensstemmelse med de kriterier, der er relevante for de pågældende typer af mål og resultater.
42
NSPV varetager anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver med udgangspunkt i de budgetter, serviceniveauer og politiske pejlemærker, der besluttes i den enkelte kommune. Her gælder
blandt andet opgaver som:
•
•
•
•
•
•
•

Offentlige anlæg, parker, naturområder og vandløb
Veje, fortove og cykelstier
Renholdelse af bydelscentre og strande
Udearealer ved skoler, institutioner og legepladser
Idrætsområder og skolebaner
Skilte og vejstriber
Vintertjeneste
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43
I NSPV’s ledelsesberetning for 2020 er der redegjort for selskabets opgaver samt de mål og
resultater, som er opnået i løbet af året.
44
Vi har som led i vores revision i året undersøgt de procedurer og handlinger som løbende
varetages af ledelsen i NSPV for at sikre den nødvendige fremdrift i løsningen af de opgaver, som
skal løses. Baseret på de foretagne undersøgelser er det vores vurdering, at NSPVs mål- og resultatstyring er på et tilfredsstillende niveau. Vi anbefaler dog, at det overvejes og undersøges om budgetter, serviceniveauer og politiske pejlemærker for de to kommuner præsenteres tidligere o processen
for Nordsjællands Park og Vej, idet det vil styrke grundlaget for en øget effektiv planlægning og styring.

Konklusion
45
Ved den udførte juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt
med forhold der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2020 på de områder, vi har
undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Vores uafhængighed
46
PwC er uafhængige af Nordsjællands Park og Vej i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de etiske krav, der er relevante for vores revision af regnskabet i Danmark. Vi har desuden opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til
IESBA’s Etiske regler.
47
PwC har omfattende systemer til sikring og overvågning af, at PwC’s uafhængighedspolitik
overholdes, både for PwC som helhed og for de enkelte medarbejdere. PwC’s uafhængighedspolitik
og -systemer omfatter bl.a. et centralt, internationalt register over værdipapirer underlagt begrænsninger som følge af, at PwC udfører erklæringsydelser for de pågældende kunder. Endvidere
har PwC implementeret et internationalt forespørgsels- og godkendelsessystem, der er tilrettelagt
med henblik på at sikre, at ydelser revisionskunder gennemgås og godkendes af den ledende revisor
for at sikre, at vi kan og må påtage os at udføre disse ydelser. PwC har endvidere en politik for indhentelse af uafhængighedserklæringer fra vores partnere og medarbejdere, der deltager i erklæringsopgaver.

Ledende revisionspartnere
48
Følgende partner(e) er omfattet af begrebet ledende revisionspartnere i henhold til EU’s
revisorforordning:
•

Jesper Randall Petersen, statsautoriseret revisor og underskrivende revisor på årsregnskabet.
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Andre ydelser
49
Vi har rådgivet fællesskabet om regnskabsmæssige forhold i forbindelse med udarbejdelsen
af årsregnskaber og perioderegnskaber for 2020. Endvidere har vi rådgivet omkring etablering af
whistleblower ordning, som siden hen også er etableret på vegne af NSPV.

Afslutning
50
I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi ledelses underskrift på en regnskabserklæring omhandlende regnskabsaflæggelsen og fuldstændigheden af såvel regnskabsmaterialet
som øvrige informationer, der kan have indvirkning på regnskabet.
51
Bestyrelsens forhandlingsprotokoller er gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.
52
Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet.
53
I henhold til EU’s revisionsforordning skal vi oplyse, at vi har modtaget alle de oplysninger,
der er anmodet om.
Hellerup, den 24. marts 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor
Siderne 52 - 59 er behandlet på bestyrelsesmødet den 24. marts 2021
Bestyrelsen

Flemming Rømer

Christian Holm Donatzky

Claus Christoffersen

Michael Mathiesen

Ergin Øzer

Lars Egedal
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GENERELT
Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020 er udarbejdet i lighed med tidligere år ud fra de sager der har været arbejdet
med i 2020. Kvartalsrapporten indeholder informationer om budget samt faktisk forbrug i 2020.
I forhold til det officielle regnskab kan der være mindre afvigelser som følge af periodiseringer og mindre justeringer
etc.
Såvel den samlede omsætning, som de samlede omkostninger efter 4. kvartal er på samme niveau som sidste år.
Den samlede omsætning efter 4. kvartal 2020 udgjorde 102,3 mio.kr., mens det tilsvarende tal for 2019 var 101,3
mio. kr.
I det følgende benævnes kommuners rammebudget ”Indenfor budget”. Her har vi for de to kommuner omsat for i
alt 81.269.190 kr. mod et samlet budget på 82.735.646 kr. svarende til en afvigelse på 1.466.456 kr.
I forhold til de enkelte kommuner har vi til Fredensborg Kommune leveret ydelser for 103 % af budgettet og for
Helsingør Kommune 94 % af budgettet. I det følgende kan det ses, at vi har leveret ydelser til Fredensborg
Kommune i 2020 for 1.1 mio. mere end vi har fået betaling for. Tilsvarende har vi fra Helsingør Kommune fået 2.6
mio. kr. mere i betaling end det vi har leveret ydelser for.
To væsentlige årsager til ovennævnte var den milde vinter i 2020 og ikke mindst Covid‐19 Pandemien.

Rapport fordelt på Centerområder pr.

pr. 31‐12‐2020

ÅR

2020

Centerområde
FK
Indenfor budget
Center for Byudvikling. Miljø og Erhverv (CBME)
Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS)
Center for Læring, Fritid og Sundhed (CLFS)
Kulturinstitutionen
X Ikke Fordelt Budget
Corona
Ekstra
Center for Byudvikling. Miljø og Erhverv (CBME)
Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS)
Center for Læring, Fritid og Sundhed (CLFS)
Center for Politik og Organisation
Diverse
Vinter
HK
Indenfor budget
Center for By, Land og Vand (BLV)
Center for Økonomi og Ejendomme (ØE)
Planlægger/borger
X Ikke Fordelt Budget
Corona
Ekstra
Center fo Økonomi og Ejendomme (ØE)
Center for By, Land og Vand (BLV)
Center for Økonomi og Ejendomme (ØE)
Diverse
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt
Hovedtotal

Årsbudget
49.274.533
35.968.233
23.966.188
5.173.282
4.788.680
277.760
1.762.323
0
13.306.300
7.138.000
0
0
0
222.300
5.946.000
52.303.958
46.767.413
36.164.000
8.689.413
0
1.914.000
0
5.536.545
156.500
2.829.900
761.000
1.774.145
15.000
101.578.491

Salg
49.467.458
37.084.421
25.191.614
5.150.290
4.633.742
301.582
0
1.807.193
12.383.037
8.749.958
337.752
96.186
25.820
391.136
2.782.185
52.847.198
44.184.769
34.178.142
7.270.239
0
0
2.736.388
8.662.429
292.469
4.166.721
1.184.886
2.203.773
814.579
102.314.656

Salg i pct
100%
103%
105%
100%
97%
109%
0%
0%
93%
123%
0%
0%
0%
176%
47%
101%
94%
95%
84%
0%
0%
0%
156%
187%
147%
156%
124%
5431%
101%
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Rapport pr. Budgetbestyrer for Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune.

Periode

1. jan 2020 ‐ 31. dec 2020

Kommune
Indenfor Budget

HK
Indenfor budget

Kolonnenavne
2019
Rækkenavne
Budget
Asfalt
400.000
Fortove, flisebelægninger
4.588.000
Kommunale ejendomme
7.908.413
Parker
3.816.000
Planlægger løn/Borgerhenvendelse
1.960.000
Renholdelse af veje, stier og pladser
6.807.000
Skilte og vejudstyr
1.725.000
Skove og naturområder
1.159.587
Strandrensning
680.000
Ukrudt vejmatrikel
615.000
Vedligeholdelse af vandløb
1.167.000
Vejafvandning
3.121.000
Vejbeplantning
4.448.000
Vinter
8.585.000
X Ikke Fordelt Budget
Corona
Hovedtotal
46.980.000

Kommune
Indenfor Budget

HK
Ekstra

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

Kolonnenavne
2019
Budget
502.000
31.000
0
15.000
429.100
0
0
198.400
30.000
1.205.500

Kommune
Indenfor Budget

Salg
584.899
5.008.920
6.977.422
3.479.596
1.960.000
7.517.842
1.947.745
807.118
491.100
514.130
1.134.984
3.244.894
4.507.755
6.378.775

44.555.182

Salg
2.803.323
2.223.107
4.275
782.578
1.594.503
2.890
716.682
404.464
424.956
8.956.777

2020
Budget
600.000
3.750.000
8.639.413
3.712.000
0
7.602.000
1.550.000
968.000
730.000
615.000
1.115.000
2.900.000
4.447.000
8.225.000
1.914.000
0
46.767.413

2020
Budget
177.000
1.774.145
1.200.000
15.000
917.500
0
108.000
1.219.900
125.000
5.536.545

Salg
609.103
5.187.895
7.261.825
4.067.221
0
6.517.197
1.515.314
957.442
470.697
605.203
1.113.574
3.060.571
5.034.104
5.048.236
0
2.736.388
44.184.769

Salg
1.120.141
2.203.773
606.331
814.579
1.477.356
653
745.208
880.110
814.278
8.662.429

FK
Indenfor budget
Kolonnenavne
2019
Budget
1.100.000
3.280.000
4.518.580
5.136.110
262.760
152.812
2.423.080
878.800
2.254.188
1.480.000
1.067.104
581.000
361.200
700.000
1.061.176
3.742.634
3.734.000

32.733.444 35.171.822

2020
Budget
4.200.000
2.650.000
4.788.680
5.173.282
277.760
152.812
1.955.000
0
2.450.000
1.450.000
1.013.000
551.000
381.200
650.000
1.061.176
3.780.000
3.672.000
1.762.323
0
35.968.233

Salg
3.500.666
3.332.882
4.633.742
5.150.290
301.582
5.182
1.623.590
0
2.747.881
1.126.332
1.182.477
704.014
401.590
651.782
1.328.041
3.991.064
4.596.114
0
1.807.193
37.084.421

Kommune
Indenfor Budget

FK
Ekstra

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

Kolonnenavne
2019
Budget
Salg
3.820.000 2.018.843
0
0
2.300
493.894
0
458.646
0
47.501
0
841.888
0
367.746
5.000
964.181
6.746.000 3.800.801
0
15.040
10.573.300 9.008.540

2020
Budget
6.405.000
0
222.300
450.000
0
0
0
283.000
5.946.000
0
13.306.300

Salg
7.089.794
0
391.136
484.301
96.186
337.752
479.315
696.547
2.782.185
25.820
12.383.037

Rækkenavne
Asfalt
Fortove, flisebelægninger
Idræt
Kommunale ejendomme
Kulturejendomme
Kystsikring og sandfodring
Parker
Planlægger løn/Borgerhenvendelse
Renholdelse af veje, stier og pladser
Skilte og vejudstyr
Skove og naturområder
Strande
Teknikervagt
Ukrudt vejmatrikel
Vedligeholdelse af vandløb
Vejafvandning
Vejbeplantning
X Ikke Fordelt Budget
Corona
Hovedtotal

Salg
1.995.871
4.352.524
4.230.469
5.348.146
228.073
0
1.494.501
788.800
3.418.702
1.743.370
630.565
563.839
432.909
610.410
1.150.622
3.515.937
4.667.086
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ØKONOMI
Nedenstående økonomioversigt er hentet fra vores Balance og som det kan ses er omsætningen her en lille smule
ændret i forhold til de foregående rapporter. dette skyldes at brændeslag og andre driftsindtægter er medtaget i
nedenstående omsætning. Samlet set er der som forventet et mindre underskud.

BUDGET OG REGNSKAB IFØLGE KOMMUNALE REGLER
Realiseret 2020

Nettoomsætning

Budget 2020

Realiseret 2019

Budget 2019

103.050.850

100.400.000

101.231.785

98.000.000

Vareforbrug

29.701.826

27.376.000

27.466.978

27.376.000

Dækningsbidrag

73.349.024

73.024.000

73.764.807

70.624.000

Personaleomkostninger

54.992.945

56.233.000

55.301.988

53.833.000

Maskinomkostninger inkl. Afskrivninger

6.815.056

5.984.000

7.278.165

5.984.000

Lokaleomkostninger

4.543.813

4.722.000

4.146.947

4.722.000

IT og adm.

1.586.500

2.046.600

2.654.387

2.046.600

Finansielle poster

171.649

38.400

79.135

38.400

Omkostninger I Alt

97.811.789

96.400.000

96.927.600

94.000.000

5.560.492

4.000.000

6.804.832

4.000.000

Anlægsudgifter

Resultat

-321.431

0

-2.500.647

0

4

Punkt 2, Bilag 3: Bilag 3 - Bestyrelsesrapport 1 2021 v2.pdf

PERSONALE
I 2020 har der været ansat ca. det samme antal medarbejdere som det foregående år inden for driftsområdet og ved
udgangen af Fjerde kvartal 2020 er det samlede antal medarbejdere præcis det samme som året før.
Der blev i sommeren 2020 ansat en ny driftsleder for Renhold, Inventar og Vejudstyr og lidt senere en ny Driftsleder
jagtig for Grøn Ejendomsdrift. Der har ud over det faste personale også været gjort brug af enkelte vikarer i
sommeren 2020.

Årsværk pr. måned og år
2015
Adm
Drift
Ledelse
Nyttejob
Værksted
2016
Adm
Drift
Ledelse
Nyttejob
Værksted
2017
Adm
Drift
Ledelse
Nyttejob
Værksted
2018
Adm
Drift
Ledelse
Nyttejob
Værksted
2019
Adm
Drift
Ledelse
Nyttejob
Værksted
2020
Adm
Drift
Ledelse
Nyttejob
Værksted

Januar
97
6
69
13
4
5
108
12
77
11
2
6
103
9
75
10
4
5
105
11
78
8
2
6
110
12
82
7
2
7
109
13
82
7
2
5

Februar
100
7
70
14
4
5
109
12
79
10
2
6
105
9
77
10
4
5
103
11
76
8
2
6
109
12
82
7
2
6
109
13
82
7
2
5

Marts
113
7
83
14
4
5
118
11
89
10
2
6
106
9
79
10
3
5
104
12
76
8
2
6
109
12
82
7
2
6
109
13
82
7
2
5

April
114
7
84
13
4
6
129
11
99
11
2
6
116
9
89
10
3
5
131
12
103
8
3
5
134
12
108
6
2
6
135
13
108
7
2
5

Maj
136
8
104
14
4
6
130
11
101
10
2
6
124
9
96
10
3
6
132
12
103
8
3
6
133
13
106
6
2
6
133
13
106
7
2
5

Juni
137
8
105
14
4
6
131
11
101
10
2
7
125
9
97
10
3
6
136
12
106
8
3
7
133
13
106
6
2
6
133
13
106
7
2
5

Juli
137
9
105
13
4
6
131
11
101
10
2
7
130
8
103
10
3
6
136
12
107
8
3
6
133
13
107
5
2
6
132
13
105
7
2
5

August September
144
143
9
9
112
111
13
13
4
4
6
6
131
129
12
12
100
98
10
10
2
2
7
7
132
131
8
8
105
104
10
10
3
3
6
6
134
131
12
12
106
103
8
8
2
2
6
6
133
132
13
13
107
106
5
5
2
2
6
6
131
131
13
12
105
105
7
8
2
2
4
4

Oktober November December
133
125
126
8
8
8
102
95
96
13
12
12
4
4
4
6
6
6
125
119
103
12
9
9
95
92
77
10
10
10
2
2
2
6
6
5
127
120
120
8
9
9
101
94
94
9
9
9
3
2
2
6
6
6
133
131
122
12
12
12
104
102
93
8
8
8
2
2
2
7
7
7
125
117
109
13
13
13
99
91
83
5
6
6
2
2
2
6
5
5
123
121
109
12
13
13
96
94
82
8
7
7
2
2
2
5
5
5

Årsværk
125,4
7,8
94,7
13,2
4,0
5,8
121,9
11,1
92,4
10,2
2,0
6,3
119,9
8,7
92,8
9,8
3,0
5,7
124,8
11,8
96,4
8,0
2,3
6,3
123,1
12,7
96,6
5,9
2,0
5,9
123,0
12,8
96,1
7,3
2,0
4,8
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Sygefravær udvikling pr. kvartal og samlet

Det gennemsnitlige sygefravær for perioden 1. oktober 2020 ‐ 31. december 2020 er 8,7%. Dette er en stigning på
1,7 procentpoint i forhold til 4. kvartal 2019.
For hele året 2020 er det gennemsnitlige sygefravær 8,3% hvilket er 2,1% større end i 2019.
Der er 9 længerevarende sygemeldinger spredt på 6 forskellige afdelinger
Der er et fald i sygefraværet hos Drift og Idræt både i 4. kvt. og på hele året, dette skyldes til dels at idrætsområdet
er flyttet til Inventar og Vejudstyr fra 4. kvt 2020, og Idræt har en langtidssyg.

Afdeling
Administration
Plangruppe
Driftsledelse
Drift og Idræt
Vand, Park og Natur
Inventar og Vejudstyr
Belægning og Vejafvanding
Værksted
Afviklede
Gennemsnitligt sygefravær

2017‐4 2018‐4 2019‐4 2020‐4 Ændring
0,0%
0,4%
0,0%
8,8%
8,8%
2,7%
12,3%
5,6%
7,9%
2,3%
0,0%
0,6%
0,0%
4,4%
4,4%
8,7%
1,9%
7,1%
4,9%
‐2,2%
7,7%
7,8% 10,6%
4,7%
‐5,9%
18,0%
9,0% 11,0%
10,9%
‐0,1%
4,3%
5,9%
3,2%
9,6%
6,4%
2,3%
4,0%
1,7%
24,7% 23,0%
6,6%
6,1% 12,7%
16,9%
4,2%
7,5%
6,1%
7,0%
8,7%
1,7%

2017
0,9%
2,5%
0,3%
5,7%
5,3%
14,3%
7,9%
2,0%
5,9%
6,3%

2018
1,0%
6,8%
1,4%
3,1%
4,9%
6,9%
5,9%
3,1%
19,8%
5,3%

2019
0,5%
8,7%
0,4%
7,5%
5,8%
5,5%
5,8%
5,9%
14,5%
6,2%

2020 Ændring
10,4%
9,9%
7,1%
‐1,6%
8,0%
7,6%
2,4%
‐5,1%
8,0%
2,2%
5,6%
0,1%
4,7%
‐1,1%
10,0%
4,1%
43,5%
29,0%
8,3%
2,1%

Gennemsnitligt sygefravær
10,0%
8,7%

9,0%
8,0%

7,5%

7,0%

8,3%

7,0%
6,3%

6,1%

6,0%

6,2%
5,3%

5,0%
4,0%
3,0%

2,1%

1,7%

2,0%
1,0%
0,0%
2017‐4

2018‐4

2019‐4

2020‐4

Ændring

2017

2018

2019

2020

Ændring

Gennemsnitligt sygefravær
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Punkt 3: Evaluering og udvikling af NSPV, fase I.
Vedhæftet er afrapportering efter fase 1.

Beslutning for Punkt 3: Evaluering og udvikling af NSPV,
fase I.
Sagen er drøftet. Deloittes forslag til fremadrettet proces godkendes, idet omfanget af
kvalitets og produktivitetsanalysen besluttes på styregruppemøde fredag den 26. marts.
Målemetode 4 anbefales, idet elementer fra målemetode 2 kan inddrages.
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UDKAST
– VALIDERING UDESTÅR

Drøftelse af foreløbige resultater og fremadrettet fokus
Marts 2021

Punkt 3, Bilag 1: Evaluering af NSPV - Rapport af foreløbige
19-03-2021.pdf
UDKAST – resultater
VALIDERING
UDESTÅR

I det oprindelig projektdesign blev det besluttet at dele projektet op i to faser. Første fase skulle afdække udfordringer, mens fokus for anden
fase skulle drøftes på bestyrelsesmødet 24. marts, jf. oprindelig projektplan på den følgende side. Fokus for dette møde er derfor en
drøftelse af foreløbige resultater og en drøftelse af fokus for anden fase af projektet.
STATUS FOR PROJEKTET
• Første fase er gennemført med fokus på de fire temaer, som blev fastlagt af
styregruppen i forbindelse med opstart af projektet i januar 2021.
• De fire temaer var A) vurdering af udfordringerne ved samarbejdsaftalen og
grundlaget B) vurdering af det nuværende grundlag for beskrivelser af serviceniveauet C) vurdering af opgaveporteføljen og konkrete snitflader mellem NSPV
og kommunerne D) vurdering af den nuværende kvalitet og effektivitet i
opgaveløsningen.
• De første tre temaer er afdækket gennem fokusgruppeinterviews med alle
ledelsesniveauer på de relevante områder i ejerkommunerne. Der er i alt gennemført 9 interviews med ejerkommunerne og 3 med NSPV. Desuden er
centrale aftaledokumenter, budgetter og serviceniveaubeskrivelser gennemgået.
I det følgende er de centrale resultater fra dette arbejde gennemgået.
• I forhold til temaet vedrørende produktivitet blev det aftalt, at Deloitte på mødet
24. marts skulle præsentere scenarier for denne analyse. Forslag hertil fremgår
afslutningsvis sammen med forslag til løsningsspor for en fase 2 af analysen.

• Formålet med punktet på bestyrelsesmødet er dels at drøfte de
identificerede udfordringer og dels at drøfte de foreslåede løsningsspor,
herunder sammenhængen til produktivitetsanalysen. På baggrund af drøftelsen
vil der være en drøftelse i projektets styregruppe om praktisk konkretisering af
løsningsspor.
Det bemærkes, at grundet forsinket projektopstart, har det ikke været muligt endeligt at
validere beskrivelser hos ejerkommunerne. Det er derfor angivet på alle slides.
2018
© Deloitte 2021

OVERSIGT OVER INDHOLD OG LÆSEVEJLEDNING
Præsentation af NSPV

Afsnittet beskriver NSPVs juridiske grundlag, organisering, budget og
forretningsmodel. Samlet set udgør disse punkter NSPVs
udgangspunkt i dag.

Resultater fra projektets første fase

Afsnittet præsenterer resultaterne fra projektets første fase og
beskriver de centrale udfordringer, som er identificeret samt de
centrale observationer, som danner grundlag herfor.

Forslag til løsningsspor og tilgang til produktivitetsanalyse

Afsnittet præsenterer Deloittes anbefaling til konkrete løsningsspor,
som vurderes at kunne bidrage til udviklingen af NSPV. Formålet er at
drøfte fokus løsningssporene og produktivitetsanalysen med
bestyrelsen.

Næste skridt

Næste skridt for projektet præsenteres kort. Første skridt vil være, at
styregruppen udmønter bestyrelsesdrøftelsen.
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UDKAST – resultater
VALIDERING
UDESTÅR

Nedenfor fremgår den samlede projektplan for projektets opstart. Som det fremgår af planen skal bestyrelsen på mødet 24. marts drøfte de
foreløbige resultater og videre fokus for analysen.
OPSTART OG
KORTLÆGNING
Fokusering

Inddragelse af interessenter og brugere

• Opstartsworkshop
m. arbejdsgruppen

For at opnå en bedre forståelse af udfordringer
og potentialer under de udvalgte temaer A, B og
C gennemføres særligt ift. samarbejdsaftalen:

• Gennemgang af
centrale dokumenter om samarbejdsaftale

1. Interviews med centrale beslutningstagere i
ejerkommunerne
2. Fokusgruppeinterviews med interessenter i
kommunerne og leverandører

Planlægning
• Udarbejdelse af
endelig liste af interviewpersoner til individuelle interviews
og fokusgruppeinterviews i fase 1

UDDYBENDE ANALYSE OG
FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER

DATAINDSAMLING, ANALYSE OG
FORELØBIGE RESULTATER

Indsamling og analyse af eksisterende nøgletal
For at afdække tema D, indsamles eksisterende
datamateriale og nøgletal fra NSPV. På baggrund
heraf vurderes, hvordan en analyse af effektiv
opgaveløsning kan tilrettelægges.

Kvalificering af
resultater og
midtvejsafrapportering
• De foreløbige
resultater
drøftes på en
workshop
med arbejdsgruppen for
projektet.
• Udarbejdelse
af afrapportering foreløbige
resultater

Deep-dive analyser
Baseret på drøftelserne af de foreløbige
resultater fastsættes fremadrettede
fokusområder for analyse af effektivitet og
kvalitet i opgaveløsning. De udvalgte
fokusområder afdækkes i opsamlende
interviews.

Analyse af effektiv opgaveløsning
På baggrund af de opsamlende interviews
og nøgletal for produktivitet udarbejdes en
analyse af den effektive opgaveløsning.

AFRAPPORTERING
Kvalificering af
resultater

Udarbejdelse af
endelig rapport

Resultater og
anbefalinger
fra analysen
drøftes på en
workshop med
projektets
arbejdsgruppe.

Analysens resultater
og konklusioner
samles i en endelig
rapport, der dertil
peger på mulige tiltag
i en fremadrettet
ejerstrategi med
henblik på at løfte
effektivitet og kvalitet i
opgaveløsningen.

• Forslag til
videre analysefokus
Fase 2

Fase 1
Godkendelse af projektbeskrivelse

Bestyrelsesmøde 24. marts

Bestyrelsesmøde 10. juni

Styregruppen godkender
projektbeskrivelsen i en skriftlig
proces.

Bestyrelsen drøfter de foreløbige
resultater og beslutter fokus for videre
analyse mhp. fremadrettede perspektiver.

Bestyrelsen godkender den endelige
leverance og drøfter den videre proces
for de fremadrettede perspektiver.
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UDKAST – resultater
VALIDERING
UDESTÅR

Grundtankerne ved etableringen af NSPV og § 60-fællesskabet var at professionalisere og effektivisere opgaveløsningen, samt forbedre
kvaliteten for borgerne og brugerne ved at forene kommunernes faglighed og viden om opgaveområderne i ét selskab.

I det politiske grundlag for etableringen af NSPV fremgår det, at man ønskede at sikre den
bedste service til kommunernes borgere, indenfor de serviceniveauer, som blev fastsat af
byrådene årligt ved tildeling af budget, jf. Bilag 1B. Ydermere ønskede man at professionalisere opgaveløsningen ved at samle viden og faglighed i et selskab for derved at skabe
mere fleksibilitet i opgaveløsningen og løse og tilrettelægge opgaverne mest effektivt i takt
med stigende volumen og kapacitet. Etableringen af NSPV var den første af sin art i
Danmark. Siden etableringen har der været en generel forventning om, at NSPV løser
opgaverne mere effektivt, end hvis kommunerne selv løste opgaverne, hvilket ifølge den
interne evaluering fra 2017 er blevet indfriet i løbet af selskabets første driftsår.

Områder med udviklingspotentiale
Den interne evaluering af NSPV fra 2017 konstaterer, at NSPV har levet op til de politiske
målsætninger og generelt har opnået større effektivitet i opgaveløsningen. Dog vurderes
det, at der stadigvæk kan være grundlag for mere effektivisering ved at undersøge både
yderligere snitflader til kommunernes øvrige drift, den aktive deltagelse og håndhævelse
af fællesskabet fra alle parter og NSPVs opgaveportefølje og sammensætningen heraf.
Med henblik på at gøre NSPVs stærkere, vurderes det også relevant at gøre rollefordelingen mellem NSPV og Fredensborg og Helsingør Kommuner mere tydelig.

Det er vigtigt at sikre den bedst mulige service for vores borgere indenfor de
rammer som besluttes i de to byråd.
Vi tror, at det bedst opnås ved at sikre en kommunal indflydelse på
opgaverne i en fælles kommunal organisation. Derved bevares viden om
opgaverne i kommunalt regi, og derved sikres en stor grad af
fleksibilitet i udførelsen af opgaverne. Samtidig opnås der den nødvendige
størrelse, så opgaverne kan tilrettelægges mest effektivt.
Det er vigtigt for begge kommuner, at bevare den store faglighed, der
kendetegner vores ansatte i dag. Deres kompetencer skal fortsat udvikles til
gavn for god og effektiv varetagelse af opgaverne.
Kommunerne beslutter hver for sig deres serviceniveau, og forventer at
opgaven varetages så effektivt som muligt. Dermed er det også
forventningen, at den nye fælles organisation er mere effektiv, end hvis
opgaverne udføres hver for sig.
Fredensborg og Helsingør ønsker at vurdere den fælles organisations succes
i udgangen af 2016. Der forventes det, at den fælles organisation har haft
en positiv udvikling, når det gælder pris for de bestilte opgaver,
medarbejdertilfredshed og udvikling i omfanget af opgaver, der
kommer fra andre end de to kommuner.
Endelig forventes det, at den nye organisation sikrer, at den ydede service
opleves godt af borgerne.
Formålsbeskrivelse fra politisk behandling, 2013
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VALIDERING
UDESTÅR

Ved gennemgang af de eksisterende dokumenter for § 60-fællesskabet, er det tydeligt, at relativt få af de anvendte aftale- og styringsdokumenter har status som godkendte, hvor flere dokumenter er omfattende og færdigudførte, men foreligger stadigt i udkastform.

GODKENDTE AFTALEDOKUMENTER
Samarbejdsaftalen

Driftsaftaler

Samarbejdsaftalen blev formuleret ved
etableringen af §60-fællesskabet og fungerer som
rettesnor i tilfælde af konflikter.

Driftsaftalen (el. servicekataloget) er et omfattende dokument, som beskriver
serviceaftaler, prisrammer og kvalitetsbeskrivelser på de fleste af NSPVs opgaveområder for begge ejerkommuner. Dokumentet anvendes i dag kun i nogen grad
og ikke på alle områder. Derudover er dokumentet ikke udtømmende. Driftsaftalen fra 2017 har status som udkast og forventes at blive revideret i 2021.

Bilag 1A
Bilag 1A er ligeledes udarbejdet ved etableringen
af NSPV og er baseret på en tidlig og ikke
udtømmende bruttoliste af opgaveområder.

Bilag 1B
Bilag 1B beskriver styringsmodellen og -principperne
for NSPV.

2018
© Deloitte 2021

STYRINGSDOKUMENTER (FORELIGGER I UDKASTFORM)

Opgavematrix og styringsnotatet
Opgavematricen er udarbejdet i 2015 af NSPV i et forsøg på at udfolde Bilag 1A.
Formålet var at identificere opgavesnitflader og i højere grad afklare uenigheder
om ansvarsområde og opgavefordeling mellem NSPV og de to ejerkommuner.
Styringsnotatet er et uddybende notat af den overordnede styringsmodel fra Bilag
1B og er revideret efter workshops afholdt med ejerkommunerne i 2014. Begge
dokumenter anvendes fx som grundlag for udarbejdelse af driftsaftalen, men har
status som værende et udkast.

Politisk vedtaget regulativ for vintertjenesten

Øvrige serviceaftaler

Vinter- og renholdelsesregulativet beskriver
vintertjenesten, og hvordan ansvarsfordelingen er
mellem NSPV og ejerkommunerne.

Serviceaftaler på skoler, daginstitutioner og udvalgte kommunale ejendomme
revideres årligt mellem brugere, ejerkommune og NSPV. Dokumenterne indgår i
forvaltningerne og NSPVs daglige arbejde, men har status som udkast.
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NSPV beskæftiger i dag omkring 120 årsværk fordelt på administration, ledelse, drift og værksted. I løbet af et år varierer antallet af
medarbejdere i driften grundet sæsonpræget opgaver. NSPVs medarbejderstab besidder en bred vifte af fagligheder og viden.
NSPVS ORGANISERING
Bestyrelse

Som et initiativ til at effektivisere i NSPV, valgte man i starten af selskabets levetid at
reducere i organisationens ledelseslag, således budgettet i højere grad blev anvendt på
driftsopgaver og ikke administration. NSPV udfører omkring 150.000 timers
driftsarbejde årligt fordelt på forskelligt sæsonpræget arbejde. Timerne udføres af cirka
100 ÅV i driftsfunktionerne.

Direktør

Direktør, teknisk og administrativ og økonomisk stab
På tværs af den tekniske og administrative stab beskæftiger NSPV 15 ÅV, som favner
bredt fagligt indenfor business controlling og bogføring, HR, løn, forsikring, indkøb og
SKI-aftaler. Derudover løser især den tekniske stab mange forvaltningsmæssige
opgaver, udarbejder oplæg til kommunerne og laver generel sagsbehandling på NSPVs
områder samt besvarer og håndterer ca. 8000 borgerhenvendelser årligt. Staben
assisterer også med planlægning af drift, udbud, projektering, byggestyring og oplæg til
kommunernes budgetprocesser.

1 souschef
8 ÅV

Inventar,
vejudstyr,
renholdelse og
idræt

Værksted

Værksted og driftsområder
På tværs af driftsområderne beskæftiger NSPV cirka 105 ÅV, hvor værkstedet blandt
andet administrerer materiel og køretøjer, indkøb og leasing, visiteringen af eksterne
værksteder og forsikringssager. På de øvrige driftsområder er der en bred faglighed
inden for grøn drift, vand, natur og parker samt inden for belægning, vejafvanding,
transport og vejudstyr.
2018
© Deloitte 2021

1 driftsleder
4 ÅV

Administrativ og
økonomisk stab

Teknisk stab

Grøn drift,
kommunale
bygninger
1 driftsleder
25 ÅV

1 driftsleder
20 ÅV

5 ÅV

Belægning,
vejafvanding og
transport

Vand, natur og
parker

1 driftsleder
21 ÅV

1 driftsleder
30 ÅV

7

Punkt 3, Bilag 1: Evaluering af NSPV - Rapport af foreløbige
19-03-2021.pdf
UDKAST – resultater
VALIDERING
UDESTÅR

NSPV forvalter årligt et budget på ~100 mio. DKK på drifts- og ekstra/anlægsopgaver fordelt på de to ejerkommuner. I dag varierer
områderne mellem kommunerne, hvilket også påvirker fordelingen af budget på drifts- og anlægsopgaver.
Kommune
Indenfor Budget

HK
Indenfor budget

Kolonnenavne
2019
Rækkenavne
Budget
Asfalt
400.000
Fortove, flisebelægninger
4.588.000
Kommunale ejendomme
7.908.413
Parker
3.816.000
Planlægger løn/Borgerhenvendelse
1.960.000
Renholdelse af veje, stier og pladser
6.807.000
Skilte og vejudstyr
1.725.000
Skove og naturområder
1.159.587
Strandrensning
680.000
Ukrudt vejmatrikel
615.000
Vedligeholdelse af vandløb
1.167.000
Vejafvandning
3.121.000
Vejbeplantning
4.448.000
Vinter
8.585.000
X Ikke Fordelt Budget
Hovedtotal
46.980.000

Kommune
Indenfor Budget

HK
Ekstra

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

Kolonnenavne
2019
Budget
502.000
31.000
0
15.000
468.100
0
0
198.400
30.000
1.244.500

Kommune
Indenfor Budget

Salg
501.052
3.995.365
5.798.104
2.674.313
1.470.000
5.277.128
1.456.453
621.237
490.840
513.130
831.998
2.761.110
3.652.867
3.742.775
33.786.374

Salg
2.351.352
1.635.375
3.707
574.435
1.348.674
2.890
513.173
368.022
248.362
7.045.990

2020
Budget
600.000
3.750.000
8.639.413
3.916.000
0
7.602.000
1.550.000
968.000
730.000
615.000
1.115.000
2.900.000
4.447.000
8.275.000
1.914.000
47.021.413

2020
Budget
177.000
1.744.145
1.200.000
15.000
906.500
0
108.000
765.400
40.000
4.956.045

Salg
447.177
3.891.003
5.509.837
3.383.482
0
4.477.626
1.070.949
676.676
462.887
481.294
857.340
2.970.429
3.987.996
2.174.510
0
30.391.205

Salg
538.387
1.490.578
792.214
629.334
1.396.518
0
418.189
282.841
525.161
6.073.222

CENTRALE OBSERVATIONER

FK
Indenfor budget
Kolonnenavne
2019
Budget
1.100.000
3.280.000
4.518.580
5.136.110
262.760
152.812
2.423.080
878.800
2.254.188
1.480.000
1.067.104
581.000
361.200
700.000
1.061.176
3.742.634
3.734.000

32.733.444 24.244.508

2020
Budget
4.200.000
2.650.000
4.768.580
5.127.282
277.760
152.812
1.955.000
0
2.450.000
1.450.000
1.013.000
551.000
381.200
650.000
1.061.176
3.780.000
3.672.000
1.762.323
35.902.133

Salg
2.259.797
2.275.725
3.684.947
3.423.462
249.436
1.200
1.308.222
0
1.866.325
942.570
679.695
741.338
300.250
477.853
844.740
2.769.133
3.646.456
0
25.471.149

Kommune
Indenfor Budget

FK
Ekstra

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

Kolonnenavne
2019
Budget
Salg
3.820.000
602.250
0
0
2.300
360.654
300.000
85.402
0
18.644
0
789.600
0
294.477
5.000
849.810
6.746.000 2.472.016
0
15.040
10.873.300 5.487.893

2020
Budget
4.345.000
0
2.300
420.000
0
0
0
0
5.946.000
0
10.713.300

Salg
1.625.194
0
203.133
93.677
39.745
295.842
412.623
241.740
1.203.408
81.430
4.196.792

Rækkenavne
Asfalt
Fortove, flisebelægninger
Idræt
Kommunale ejendomme
Kulturejendomme
Kystsikring og sandfodring
Parker
Planlægger løn/Borgerhenvendelse
Renholdelse af veje, stier og pladser
Skilte og vejudstyr
Skove og naturområder
Strande
Teknikervagt
Ukrudt vejmatrikel
Vedligeholdelse af vandløb
Vejafvandning
Vejbeplantning
X Ikke Fordelt Budget
Hovedtotal

Salg
827.303
1.891.970
3.229.171
4.094.792
171.765
0
1.135.057
591.600
2.638.429
1.454.744
432.526
448.996
338.242
519.035
713.778
2.183.668
3.573.430

• Ejerkommunernes budgetter er opdelt og bygget op forskelligt,
hvor Helsingør Kommune giver budgetmidler fordelt på
sagsområder og Fredensborg Kommune giver et budget for
politiske områder, hvor nogle er meget overordnet og andre
meget detaljeret.

• NSPVs budget er årligt cirka 100 mio. DKK på drifts- og
ekstraopgaver, hvor omkring 55% procent kom fra Helsingør
Kommune i 2020.
• Ekstraopgaver udgør cirka 10% af det samlede budget for
Helsingør Kommune og cirka 23% for Fredensborg Kommune,
hvilket skyldes budgettering af vintertjenesten som en ekstraopgave for Fredensborg Kommune (12% uden vintertjenesten).
• Yderligere viser kvartalsbudgettet, at mængden af ekstra- og
anlægsopgaver ikke afspejler budgettet, men at Helsingør
Kommune fx har haft flere anlægsopgaver end budgetteret i
både 2019 og 2020.
• I både 2019 og 2020 (baseret på nuværende regnskab) udgjorde
ekstra/anlægsopgaver cirka 21% af det samlede budget for NSPV
fordelt på de to ejerkommuner.

Regnskabstal baseret på ”Q3 2020 Kvartalsrapport”.
2018
© Deloitte 2021

8

Punkt 3, Bilag 1: Evaluering af NSPV - Rapport af foreløbige
19-03-2021.pdf
UDKAST – resultater
VALIDERING
UDESTÅR

NSPVs økonomi skal hvile i sig selv, hvorfor der stræbes efter at generere et 0-resultat årligt, hvor eventuelle overskud føres tilbage til driften
eller hvor bestyrelsen beslutter at henlægge overskud til senere investeringer. Fastsættelsen af timeprisen er en af NSPVs håndtag til at styre
mod denne målsætning. Dertil stræber NSPV efter at øge deres effektivitet i opgaveløsningen, hvor deres håndtering og styring af opgaver er
en central del af forretningsmodellen.

Variable
omkostninger:
Fx løn,
maskintimepriser

Faste
omkostninger:
Fx husleje, løn
til administration

FASTSÆTTELSE AF TIMEPRIS

REGISTRERING AF OPGAVER OG OMKOSTNINGER

Timeprisen anvendes som et instrument til at sikre et
0-resultat, hvor beregningen af timeprisen (360 kr.)
forudsætter, at NSPV leverer 150.000 timer og et
antal maskintimer til ejerkommunerne fordelt på
drifts- og ekstra/anlægsopgaver årligt. Løn til
planlæggere er dækket i budgettet fra kommunerne.

I NSPV har man i dag en struktureret fremgangsmetode for, hvordan opgaver
håndteres og styres af især driftslederne. Registreringen og koblingen af sager til
områder er grundlaget for fordeling af omkostninger til de to kommuner.

NSPV arbejder med en fast timepris, som er beregnet
ud fra at få dækket faste og variable omkostninger –
som fx løn, tøj, reservedele, brændstof, husleje forbundet med driften af NSPV, hvor der på eksterne
opgaver og varekøb eksisterer et overhead til
dækning af gebyr m.m.. NSPV har tre typer ydelser,
som hver har sin pris:
1. Biler og maskiner
2. Medarbejdere

1. Opgaven oprettes som en sag og tildeles et nummer
2. Sagen fordeles ind på en relevant sagsbogføringsgruppe, som beskriver,
hvilket sagsområde opgaven udføres i
3. Afslutningsvis, tildeles et budgetbestyrerområde, hvorfra sagen vil indgå som
en del af omsætningen. Budgetbestyrerområder er angivet som rækkerne i
tabellerne på foregående slide.

I NSPV sker fordelingen af udgifter mellem opgaveområde og kommunerne
gennem konkret og struktureret tidsregistrering for den specifikke medarbejder.

Sag

Sagsbogføringsgruppe

Budgetbestyrerområde

3. Vareforbrug

2018
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Afdækningen viser, at de udfordringer som både NSPV og ejerkommunerne i dag oplever udspringer af, at der mangler en fælles forståelse af
NSPVs rolle og formål, NSPVs ansvarsområder, gennemsigtighed i hvad NSPV leverer og kommunernes muligheder for styring og opfølgning.
Disse udfordringer har desuden påvirket samarbejdsklimaet mellem NSPV og dele af den øverste ledelse i kommunerne.

1

Der er overordnet set en fælles forståelse af, at NSPV er oprettet med
formålet at professionalisere opgaveløsningen på park og vej-området. Der
er dog ikke opstillet klare succeskriterier eller baseline for den opgave, som
NSPV skal løse. Det gør samarbejdet sårbart. Desuden udfordrer det
samarbejdet mellem NSPV og ejerkommunerne, at kommunerne – ikke
mindst politisk – fortsat står på mål for de opgaver NSPV løser. En del af de
konkrete udfordringer opstår desuden, fordi samarbejdet mellem
bestyrelsen for NSPV og ejerkommunerne i praksis er uklar.

2

Ansvarsdeling er ikke tilstrækkelig tydeligt i aftalegrundlaget
Den eksisterende samarbejdsaftale beskriver både governance og
ansvarsområder for NSPV. Bilag 1A, som beskriver NSPVs ansvarsområde er for overordnet beskrevet og afgrænser derfor ikke i
tilstrækkelig grad, hvad NSPV har ansvaret for. Det skaber nogle
konkrete snitfladeproblemer, fx i forhold til hvordan det
lovgivningsmæssige tilsyn skal håndteres.

3

Uklarhed omkring styring og adgang til at prioritere

Uklare roller og formål udfordrer samarbejdet

FORMÅL
AFTALEGRUNDLAG

OPGAVER OG
SERVICENIVEAU

STYRING OG
OPFØLGNING

Der mangler gennemsigtighed i serviceniveauet
Der mangler et overblik over, hvilke opgaver og hvilket
serviceniveau NSPV leverer som en del af den løbende drift.
Særligt oplever kommunerne, at det er svært at gennemskue,
hvorvidt nogle opgaver er indeholdt i driften eller om opgaverne
skal faktureres særskilt som en opgave, der ligger udover driften.
Der er desuden – også internt i den enkelte kommune –
usikkerhed om NSPVs adgang til at prioritere indenfor budget
mellem de enkelte opgaveområder, hvilket også udfordrer
styringen, jf. punkt 4.

2018
© Deloitte 2021

SAMARBEJDE OG
KOMMUNIKATION

4

Det er i dag uklart på hvilket niveau den økonomiske styring og
prioritering skal foregå på – både mellem de to kommuner og NSPV,
men også internt i kommunerne. Særligt er der tvivl om, hvorvidt NSPV
kan flytte midler mellem kommunens opgaveområder eller om
midlerne er bundet til de såkaldte sagsområder. Helsingør giver
budgetmidler fordelt på sagsområder, mens Fredensborg giver
budgetmidler på politikområder, der varierer meget i detaljegraden.
Særligt er der på institutionsområdet et ønske fra de decentrale ledere
om at kunne følge forbruget på og prioritere inden for ”deres eget
budget”. Endelig er der uklarhed omkring opfølgningen på den årlige
effektivisering på 1 pct., som Helsingør trækker ud mens Fredensborg
lader midlerne blive i NSPV til et kvalitetsløft, som dog har været svært
at dokumentere.

Samarbejdsklimaet er på nogle punkter udfordret

5

Afdækningen viser, at der på det operative niveau er et overvejende
godt samarbejde. Det bliver særligt – også på ledelsesniveau –
fremhævet, at NSPV er responsive og altid hjælper ”når man står
med håret i postkassen”, men der efterlyses et mere struktureret
samarbejde på ledelsesniveau. Nogle konflikter er eskaleret, hvor
NSPV i disse sager oplever en tillidskløft, mens kommunerne
oplever, at NSPV ofte føler et behov for at forsvare sig.
Udfordringerne stammer både fra reminiscenser fra etableringen
af NSPV og fra konflikter og usikkerhed om NSPVs rolle. NSPV
oplever derudover, at kommunikationen med kommunerne til tider
kan være udfordret.
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Professionel opgaveløsning fremhæves som
formålet med NSPV

Der er ikke opstillet succeskriterier eller
baseline for NSPV

NSPVs rolle som §60 selskab er på flere
måder flertydig

Ved etableringen af NSPV er oplistet en række formål
omkring effektivitet, professionalisme, fleksibilitet,
forbedret kvalitet og fastholdelse af viden. Blandt de
oprindelige målsætninger, fremhæves
professionalisme og øget effektivitet og kvalitet i
opgaveløsningen, som NSPVs primære formål i dag.
Dermed er det i høj grad bedre effektivitet og kvalitet,
som er eksistensgrundlaget for NSPV.

Der er blandt interviewdeltagerne samlet set enighed
om, at NSPV på mange områder har professionaliseret
opgaveløsningen. Samtidig har der på nogle områder
været udfordringer med servicen, fx legepladser i
Helsingør. Det er imidlertid svært at vurdere NSPVs
resultater, da der ikke er opstillet hverken
succeskriterier eller baseline (økonomisk,
opgavemæssig eller i form af brugertilfredshed). En af
begrundelserne for ikke at etablere en baseline var, at
der var tale om et §60 selskab og ikke en udlicitering.

Ved etableringen af NSPV valgte ejerkommunerne et
§60 selskab frem for at udlicitere opgaven.
Begrundelsen herfor var bl.a. en større fleksibilitet og
fastholdelse af viden i kommunerne. Der var ved
etableringen af NSPV dog samtidig blandt flere
interessenter uklarhed omkring de helt konkrete
rammer for §60 selskabet. Netop uklarhed omkring
NSPVs rolle kan stadig ses i forskellige interessenters
syn på og forventninger til NSPV.

Kommunerne havde forskellige
udgangspunkter

Dårlige sager udfordrer armslængdeprincippet

Udøvelse af bestyrelsesmedlemmernes
mandat i praksis skaber udfordringer

De to ejerkommuner havde overordnet set forskellige
tilgange til området inden etableringen af NSPV.
Helsingør havde en bestiller-udfører model og NSPV
kom dermed i høj grad til at udgøre et nyt udfører-led,
hvilket også giver sig udslag i Helsingørs ønsker til
styring i dag. Fredensborg gik ind i samarbejdet med
det kommunen selv beskriver som en tillidsdagsorden
og et ønske om at overdrage den opgave. De to
forskellige styringstilgange har i et vist omfang
udfordret både NSPV og styringen i de to kommuner.

En del af baggrunden for, at NSPV forventes at kunne
levere en mere professionel opgaveløsning er, fordi –
særligt ledelsen i – NSPV får mulighed for at fokusere
på opgaveløsningen og ikke fx den politiske betjening
af udvalg mv. Særligt i Helsingør Kommune opleves
armslængde-princippet som en udfordring for
borgmesteren, idet hun kommer til at stå på mål for
de dårlige sager overfor borgere og erhvervsliv, men
ikke har samme muligheder for at reagere herpå, som
hvis NSPV havde været en del af kommunens
forvaltning.

Bestyrelsen i NSPV er sammensat af
byrådsmedlemmer fra de to ejerkommuner (foruden
medarbejderrepræsentanter, som er observatører),
hvor formandsposten går på skift mellem
kommunerne. Der er dog ikke kutyme for at give
bestyrelsesmedlemmer ønsker til ændringer forud for
et bestyrelsesmøde – det gør, at man fx i Helsingør
oplever, at det kan være svært at udøve sit politiske
mandat gennem bestyrelsen.
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Samarbejdsaftalen beskriver grundlaget for
samarbejdet

Manglende klarhed over ansvar fører til
konflikter

Flere forsøg på at skabe mere klarhed
omkring ansvarsfordelingen

Samarbejdsaftalen regulerer samarbejdet mellem
ejerkommunerne og NSPV. I forbindelse med
udarbejdelsen af samarbejdsaftalen blev Bilag 1A
udarbejdet som oversigt over de opgaver, der var
overført til NSPV. Kommunerne er meget bevidste om,
at oversigten beskriver opgaverne på et meget
overordnet niveau. Det bliver også beskrevet, at
bilaget kom ind sent i processen, og at bilaget var
bedste bud på at lave en bruttoliste på daværende
tidspunkt ud fra de pågældende rammer.

Den overordnede formulering af NSPVs
ansvarsområder i Bilag 1A udfordrer koordineringen
mellem NSPV og ejerkommunerne. Bilaget giver ikke
grundlag for at vurdere, hvorvidt en opgave er
overdraget og det skaber en række
usikkerhedselementer i samarbejdet. Det gælder
særligt på tilsynsområdet, hvor arbejdsdelingen og
ansvaret på nogle punkter er uklart.

Både NSPV og kommunerne er bevidste om, at bilag
1A er meget overordnet, og der er også i samarbejde
mellem NSPV og kommunerne gjort flere forsøg på at
tydeliggøre arbejdsdelingen mellem kommunerne og
NSPV, fx den såkaldte opgavematrix. Ingen af
dokumenterne er imidlertid blev færdiggjort og
godkendt. Der er ikke en entydig forklaring på, hvorfor
dokumenterne ikke er blevet færdige og godkendt,
men i kommunerne udtrykkes en bekymring for, at
godkendelsen af et mere detaljeret ansvarsfordeling vil
genåbne en række diskussioner.

2018
© Deloitte 2021

NSPVs varetagelse af mindre anlægsopgaver
kan udfordre samarbejdet

Uklart hvordan byrådsbeslutninger på
NSPVs område implementeres

Det udfordrer i nogen grad kommunerne, at NSPV ved
anlægsopgaver enten selv løser opgaven eller sender
den i udbud. Formålet er både at udnytte kapaciteten
og at samle udbudskompetencerne i NSPV. Kommunerne oplever dog, at det giver et ekstra administrativt
lag og manglende fleksibilitet, at når NSPV ikke kan
løse opgaven, at kommunen ikke selv kan sende
opgaven til de private leverandører. NSPV oplever, at
det ekstra administrative lag er opstået ved, at kommunerne har beholdt ressourcer på opgaven, selvom
den er overført til NSPV.

Når beslutninger vedtages i ejerkommunernes byråd,
er der i dag ikke en systematisk proces for, hvordan
beslutninger på NSPVs område viderebringes og
implementeres i NSPV. NSPV er ikke til stede på
møderne eller får systematisk afrapporteret på
månederne. Ledere i ejerkommunerne pointerer, at
dette medfører, at de ofte selv efterfølgende må
videreformidle informationen til NSPV på bagkant i
forbindelse med en igangværende opgave. Dette
skaber usikkerhed hos både NSPV og lederne i de to
kommuner.
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Kommuner efterlyser større
gennemsigtighed i opgaver og serviceniveau

Usikkerhed omkring hvorvidt en opgave er
en del af driften eller faktureres særskilt

Kommunerne efterlyser bedre gennemsigtighed i,
hvilke opgaver NSPV løser og det serviceniveau de kan
forvente fra NSPV. Kommunerne efterlyser
serviceniveaubeskrivelser, som kan skabe
gennemsigtighed og et anvendeligt styringsgrundlag.
Behovet er særligt udtalt på institutionsområdet, hvor
man ofte ønsker en tæt styring. Det skal dog
bemærkes, at et mere gennemsigtigt serviceniveau
ikke nødvendigvis behøver føre til en tættere styring.

En tydelig konsekvens ved, at der mangler klar fælles
forståelse af opgaver og serviceniveau i NSPV er, at der
opleves usikkerhed omkring, hvorvidt en opgave er
inden for budgettet eller om opgaven skal faktureres
særskilt. Dette fylder en del i samarbejdet og giver
anledning til utilfredshed blandt særligt de decentrale
ledere. En klarere fælles forståelse af, hvad der er
omfattet af driften og hvornår NSPV fakturerer særskilt
for opgaven vil derfor i høj grad gavne samarbejdet.

Der er igangsat beskrivelser, men arbejdet
er ikke nået endeligt i mål

Driftsaftaler anvendes i varierende grad på
institutionsområdet

Det har været hensigten at udarbejde
ydelsesbeskrivelser til de opgaver og områder, som
NSPV udfører, således ejerkommunerne ved, hvilket
serviceniveau de kan forvente. I dag er nogle mere
omfattende end andre og størstedelen anvendes i
udkastform. Arbejdet med at få udarbejdet og
godkendt alle beskrivelser er igangsat af flere
omgange, men beskrivelserne er aldrig blevet
godkendt endeligt og ligger derfor fortsat i
udkastform.

Selvom der ikke er godkendte ydelsesbeskrivelser, så
anvendes der driftsaftaler på institutionsområdet.
Udformningen og detaljeringsgraden varierer dog og
afhænger i høj grad af, hvordan området var styret
inden etableringen af NSPV. Variationen findes både
mellem kommunerne og inden for den enkelte
kommune og er i høj grad afhængig af enkeltpersoner.

2018
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Forskellige behov for styring mellem
kommunerne og internt i kommunerne

Opfølgning på effektiviseringskrav udfordrer
særligt Fredensborg Kommune

Forskellige forståelser af NSPVs adgang til at
disponere budgettet på tværs af områder

På tværs af ejerkommunernes centre eksisterer der i
dag forskellige styringsbehov. Særligt lederne på
fagområderne ser i høj grad budgettet på deres
område som fast og har svært ved at acceptere, at
NSPV ikke kan svare på, hvor meget de har tilbage på
deres budget i løbet af året, at de ikke kan disponere
midler i tilfælde af et mindre forbrug, og at det kan
opleves som årsag til ekstraregninger. På direktionsniveau i Fredensborg bakker man imidlertid op om
NSPVs mulighed for at prioritere midlerne på tværs af
sagsområder.

Begge kommuner gennemfører årlige effektiviseringskrav på 1 pct., men mens Helsingør reducerer budgettet til NSPV tilsvarende, så lader Fredensborg penge
blive i NSPV til bedre kvalitet. Det udfordrer dog i høj
grad dialogen omkring øget effektivitet, at der ikke
eksisterer en økonomisk og opgavemæssig baseline.
Det er hovedsageligt Fredensborg Kommune, som
oplever, at det uklart om de får bedre kvalitet gennem
effektiviseringen.

Der er forskel på måden de to kommuner tildeler
budgetter til NSPV. Mens Fredensborg tildeler budget
på politikområder, som har varierende detaljeringsgrader, så er Helsingørs budget til NSPV delt ud på
sagsområder. NSPV overfører i praksis midler mellem
sagsområder afhængig af behovet på de enkelte
områder. Det er dog uklart om der er entydig
opbakning her til på alle led i kommunerne, jf. første
observation.

2018
© Deloitte 2021

Arbejdsgange for bestilling af
anlægsopgaver hos NSPV

Kommunerne har svært ved at forstå at
NSPV har opsparing

På bestillingsopgaverne mangler der i dag en tydelig
afklaring på ansvarsfordelingen mellem
ejerkommunerne og NSPV. Grundet ressourcemangel
kan NSPV nogle gange ikke levere større
bestillingsopgaver og sætter derfor opgaven i udbud.
Her oplever ejerkommunerne, at de ender som
projektleder og bruger mere tid på opgaven, fordi de
ligger inde med relevant viden. Dette skaber
udfordringer. Dertil kommer risiko for
meromkostninger for kommunen.

NSPV bestræber sig på at generere et 0-resultat årligt,
således budgettet overført fra ejerkommunerne bliver
omdannet til leveret service. I årenes løb har NSPV
genereret både overskud og underskud, hvor
bestyrelsen har besluttet at henlægge realiseret
overskud til egenkapitalen, således NSPV også har
midler til at dække udsving i fx afskrivninger. I dele af
ejerkommunerne, reflekteres der over, hvordan
prissætningen af NSPVs arbejde foregår, når der kan
oparbejdes et overskud ift. ekstraopgaver.
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NSPV opleves som meget responsive ved ad
hoc-opgaver

Kommunerne efterspørger et mere
struktureret samarbejdet

Udskiftninger i NSPV har udfordret
samarbejdet

Ejerkommunerne krediterer NSPV for at være
responsive og generelt tilgængelige ved efterspørgsel
om assistance eller udførelse af en akutopgave. Der er
tale om en fixer-kultur, som fungerer godt operationelt
og som fokuseres meget på. Dog kan opvejningen af
responsivitet opleves at resultere i manglende struktur
fra NSPV i forhold til koordinering og kommunikation
med ejerkommunerne generelt.

Ejerkommunerne efterspørger et mere struktureret og
systematisk samarbejde med NSPV, som bygger på
faste møder, systematisk mødegovernance og
opfølgning på møder. Derudover oplever
ejerkommunerne også, at de til tider kan være i tvivl
om, hvem fra NSPV de skal kontakte, fx efter
fratræden eller sygdom, og ender derfor med at
kontakte direktøren i NSPV.

Der har på driftslederniveau været udskiftninger i
løbet af de seneste år, hvilket har udfordret
samarbejdet for de decentrale ledere i
ejerkommunerne. De decentrale ledere i kommunerne
er i mange tilfælde i tvivl om, hvilket ledelsesniveau i
NSPV de skal henvende sig til. I NSPV er det heller ikke
entydigt, hvordan ansvaret med kommunerne er
placeret mellem driftsledere og planlæggere.

NSPV har få administrative ressourcer til at
understøtte samarbejdet

Konkrete konflikter har udfordret
samarbejdet på øverste ledelsesniveau

Der er et begrænset omfang af ekstern
kommunikation om NSPV

Ved etableringen af NSPV har det været en målsætning
at øge effektiviteten og produktiviteten, hvilket også
har betydet, at man har skåret ned i administrative
kræfter i organisationen. I dag udfører direktøren en
stor del af de administrative opgaver, hvilket både
påvirker omfanget af de administrative opgaver og
strukturen for samarbejdet, men også tid afsat til at
tænke taktisk og strategisk om NSPVs arbejde. Dertil
efterlyser kommunerne også nogle fag-projektlederkompetencer hos NSPV.

Samarbejdsklimaet er på nogle punkter udfordret på
ledelsesniveau, hvilket understreges ved, at nogle
konkrete konflikter er eskaleret og der mangler
muligheder for at håndtere disse. Det påvirker
muligheden for at få et godt samarbejde kørende samt
at skabe et fælles mål om at få NSPV til at lykkes. I
forbindelse med oprettelsen af NSPV har ledelsen i
NSPV oplevet modstand fra medarbejdere og ledere i
kommunerne. Dette er ikke længere et problem, men
historikken har bidraget til at, der kan opstå en
tillidskløft.

Borgere og brugere har grundlæggende begrænset
kendskab til NSPV og hvilket arbejde og service de
leverer til kommunerne. Det samme gælder for
kommunernes politikere. NSPV har ikke medarbejdere
til at stå for hverken den interne eller eksterne
kommunikation, hvilket igen hænger sammen med
punktet om få administrative ressourcer. Dertil kan
manglende adgang til GIS også udfordre samarbejdet
og kommunikationen.
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Baseret på de identificerede udfordringer i fase 1, anbefaler Deloitte, at der arbejdes videre i tre løsningspor i fase 2. Formålet med
løsningssporene er samlet set at skabe tydelige rammer for NSPVs arbejde fremadrettet. Det kræver, at der er fælles opbakning til bl.a.
succeskriterier, ansvarsdeling og styringstilgang, hvilket igen kræver en tæt inddragelse af og dialog med ejerkommunerne.

1

FORMÅL FOR NSPV

2

STYRINGSGRUNDLAG

Der er behov for tydeligt at fastlægge formål og
succeskriterier for NSPV, som kan danne grundlag
for et konstruktivt samarbejde fremadrettet
•
Formål med
løsningsspor

Proces for
løsningsspor

•
•

Sikre fælles forståelse for og opbakning til
NSPVs formål og samspil med kommunerne
Klar afgrænsning af NSPVS ansvarsområder
Tydelige succeskriterier for NSPV (fx
effektivitet, kvalitet, brugertilfredshed)

For at realisere formålet vil det kræve involvering
af både NSPV og ejerkommunerne på flere
niveauer. Konkret foreslås det, at gennemføre en
workshoprække kombineret med fælles beslutningsmøder med bestyrelse og topledelse i ejerkommunerne. Deloitte vil facilitere og drive
processen og dokumentere resultaterne.
Aftalegrundlag

Output til
bestyrelsesmøde 10. juni

2018
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Deloitte samler op på
beslutninger og laver
grundlaget for en opdateret
version af aftalegrundlaget.

Der er behov for større gennemsigtighed i det
leverede serviceniveau samt en klar forståelse
af kommunernes styringsbehov og muligheder

•
•
•

Fastlægge klar proces for udarbejdelse af
opgave- og serviceniveau beskrivelser
Klar opgavemæssig og økonomisk baseline
Klar forståelse af kommunernes styrings- og
prioriteringsmuligheder

Opgaven med tydelige serviceniveaubeskrivelser løftes af NSPV og kommunerne, men
Deloitte hjælper med at facilitere processen og
fastlægge kravene til output. Deloitte udarbejder
baseline i samarbejde med NSPV. Deloitte
faciliterer og samler op på drøftelserne af det
fremadrettede koncept for økonomisk styring.
Økonomisk
Opgavebaseline
baseline

Godkendt proces for og krav til
serviceniveaubeskrivelser.
Oplæg til baseline samt
styringskoncept, som skal
godkendes af bestyrelse og
ejerkommuner.

3

FREMTIDIGT
SAMARBEJDE
Der er behov for et mere struktureret samarbejde
mellem NSPV og kommunerne og konfigurere
NSPV som organisation til dette samarbejde
•
•
•

Tydelig struktur for samarbejdet mellem
kommunerne og NSPV
Tilpasning af NSPVs organisation til
samarbejdet med kommunerne
Afklaring på kommunernes arbejdsgange
relateret til NSPV

Der er allerede en del drøftelser omkring et mere
struktureret samarbejde, som NSPV og ejerkommunerne i fællesskab kan fastlægge. Deloitte
kan evt. bidrage ind i processen. På baggrund af
den nye struktur for samarbejde vil Deloitte
komme med anbefalinger til tilpasninger af
NSPVs organisering.
Struktur for
samarbejde

Der er et klart opdateret årshjul
for samarbejdet samt en
konkret tilpasning af NSPVs
organisation, så den er gearet
til et styrket samarbejde.

*Proces for analyse af løsningsspor drøftes i samarbejde med styregruppen.
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I de gennemførte interviews er kvaliteten af NSPVs opgaveløsning blevet belyst. De generelle
observationer vedrørende produktivitet og kvalitet adskiller sig på de to opgavetyper; driftsog ekstra/anlægsopgaver.
1. DRIFTSOPGAVER
Kommunerne udtrykker, at de på mange områder er tilfredse med den service og kvalitet NSPV leverer
på driftsopgaverne, hvor især NSPVs responsivitet overfor kommunernes og borgeres henvendelser
fremhæves og at opgaver løses godt og effektivt. Ejerkommunerne oplever derfor også, at der over en
bred front er sket et produktivitets- og kvalitetsløft på en række opgaver siden etableringen af NSPV.
Særligt fremhæver Fredensborg Kommune, at kommunen modtager langt færre klager på driftsopgaver i
dag. Der er dog samtidig tilfælde, hvor en opgave er blevet overset af NSPV, hvilket har påvirket synet på
kvaliteten i driftsopgaver, fx legepladserne i Helsingør Kommune.
Da der ikke eksisterer nogen baseline, er vurderingen af kvaliteten i høj grad baseret på oplevelser blandt
interviewpersonerne og det er derfor svært at sammenholde med tidligere. En ting de fremhæver er, at
NSPV er mere tydelige i gadebilledet end tidligere.
2. EKSTRA/ANLÆGSOPGAVER
Kvaliteten og produktiviteten vurderes af ejerkommunerne forskelligt alt efter størrelsen på opgaven og
hvor rutinepræget den er. På mindre og rutinepræget anlægsopgaver, oplever kommunerne og
brugerne generelt, at opgaven bliver løst tilfredsstillende, hvor de større og mere specialiserede
opgaver har mere varierende kvalitet. Kommunerne foreslår, at NSPV specialiserer sig yderligere på
nogle områder, og at andre opgaver bliver sat i udbud, så der i højere grad fokuseres på en skabe en
solid faglig specialisering fremfor at søge bedre kapacitetsudnyttelse.
NSPV vurderer i dag selv, hvilke anlægsopgaver fra kommunerne de ikke kan varetage og derfor har
behov for at få en ekstern entreprenør på. Kommunerne har dog en oplevelse af, at de vil kunne opnå
bedre priser ved selv at udbyde opgaven, og at processen kan virke langsommelig og de betaler for
dobbelt overhead.
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Det er i udgangspunktet svært at foretage en entydig vurdering af produktiviteten i NSPV og der er en risiko for, at det bliver omfattende
uden at stå mål med resultatet. I de følgende er listet fire scenarier for, hvordan man vil kunne håndtere spørgsmålet om produktivitet i en
fase 2 i projektet.
MULIG MÅLEMETODE

1

2

3

4

UDVIKLING I INTERNE
NØGLETAL

•
•
•

Udvikling i grundlaget for beregning af timepriser (overhead)
Udvikling i effektive timer per ÅV
Udvikling i samlet antal leverede opgaver

•
•

Tilgængelige valide data
Udelukkende internt
udviklingsperspektiv

AFPRØVE MARKEDET I
FORM AF STIKPRØVER

•
•
•
•

Test af konkrete timepriser indsamlet fx i forbindelse med anlægsopgaver
Sammenholde konkrete tilbud på opgaver med NSPVs priser
Udvikling af timepriser på markedet sammenholdt med NSPV udvikling
Sammenligning af lønniveauer hos NSPV mod private firmaer

•

Der vil være en konkret test
mod markedet
Der vil alene være tale om
nedslag/stikprøver

•

Sammenligning af NSPV og kommunernes udgifter med andre kommuners
udgiftsniveau
Der kan udvælges konkrete opgaver, hvor der er tilgængelige data, fx på
vejområdet, hvor fx udgifter pr. km vej kan opgøres

•

BENCHMARKING PÅ
OPGAVEOMRÅDER

UDVIKLING AF BASELINE
FOR NSPV

2018
© Deloitte 2021

FORDELE OG ULEMPER

•

En anden tilgang til produktivitetsanalysen er at etablere en økonomisk og
opgavemæssig baseline, som ikke vil give en vurdering af produktiviteten i
dag, men et grundlag for at vurdere produktiviteten fremadrettet, fx i
forbindelse med drøftelser af succeskriterier eller årlige produktivitetskrav.

•

•

OMFANG

En benchmark kan give
indblik i udgiftsniveauet
Kvaliteten af
opgaveløsningen vil være
sværere at inddrage

Der vil ikke være en vurdering af
nuværende produktivitet, men
et solidt grundlag for at vurdere
fremadrettet produktivitet
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UDKAST – resultater
VALIDERING
UDESTÅR

Der er møde i styregruppen for projektet fredag 26.
marts, hvor det drøftes, hvordan bestyrelsens fokus
konkret skal udmøntes i projektaktiviteter.

På denne baggrund udarbejder Deloitte konkret
projektoplæg for fase 2, som indeholder tidsplan,
aktivitetsoversigt og økonomi.

Projektoplægget for fase 2 sendes til skriftligt
godkendelse hos styregruppen og/eller bestyrelsen.

2018
© Deloitte 2021
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© 2021 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Punkt 4: Økonomi 2021
Økonomi 2021
Der gives en opfølgning på økonomien for 2021.
Det kan fremhæves, at budgetterne for vintertjenesten er pressede på grund af de hårde
uger. Det betyder til gengæld, at trækket på øvrige budget poster har været lavt.
Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Økonomi 2021
Orienteringen taget til efterretning, idet der foretages et budgetrevision efter 2. kvartal.
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Opgørelse pr. 10 marts 2021 sammenlignet med hele året 2020

Kommune
Indenfor Budget

HK
Indenfor budget

2020
Budget
600.000
3.750.000
8.639.413
3.916.000
0
7.602.000
1.550.000
968.000
730.000
615.000
1.115.000
2.900.000
4.447.000
8.225.000
1.914.000
0
46.971.413

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
X Ikke Fordelt Budget
Corona
Hovedtotal

Kommune
Indenfor Budget

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

Kommune
Indenfor Budget

Salg
609.103
5.187.895
7.261.825
4.070.413
0
6.517.197
1.515.314
957.442
470.697
605.203
1.113.574
3.060.571
5.034.104
5.048.236
0
2.736.388
44.187.961

2021
Budget
600.000
5.000.000
8.500.000
3.900.000
0
7.400.000
1.500.000
1.415.000
720.000
600.000
1.250.000
3.700.000
4.950.000
8.200.000

Salg
177.813
1.084.381
1.857.938
252.883
0
610.784
146.520
125.248
3.205
5.250
62.260
204.610
376.077
6.570.417

0
47.735.000

0
11.477.386

HK
Ekstra

Asfalt
Fortove, flisebelægninger
Idræt
Kommunale ejendomme
Kulturejendomme
Kystsikring og sandfodring
Parker
Planlægger løn/Borgerhenvendelse
Renholdelse af veje, stier og pladser
Skilte og vejudstyr
Skove og naturområder
Strande
Teknikervagt
Ukrudt vejmatrikel
Vedligeholdelse af vandløb
Vejafvandning
Vejbeplantning
X Ikke Fordelt Budget
Corona
Hovedtotal

Kommune
Indenfor Budget
2020
Budget
177.000
1.774.145
1.200.000
15.000
917.500
0
108.000
1.219.900
125.000
5.536.545

Salg
1.120.141
2.203.773
606.331
814.579
1.477.356
653
745.208
880.110
814.278
8.662.429

2021
Budget
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Salg
360
288.936
2.939
80.120
303.545
0
94.059
55.893
37.908
863.759

FK
Indenfor budget

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

2020
Budget
4.200.000
2.650.000
4.788.680
5.173.282
277.760
152.812
1.955.000
0
2.450.000
1.450.000
1.013.000
551.000
381.200
650.000
1.061.176
3.780.000
3.672.000
1.762.323
0
35.968.233

Salg
3.500.666
3.332.882
4.633.742
5.150.290
301.582
5.182
1.623.590
0
2.747.881
1.126.332
1.182.477
704.014
401.590
651.782
1.328.041
3.991.064
4.596.114
0
1.807.193
37.084.421

2021
Budget
3.300.000
2.000.000
4.642.004
5.300.294
270.581
157.361
1.800.000
0
2.200.000
1.100.000
1.550.000
700.000
100.000
650.000
1.344.253
3.500.000
4.000.000

Salg
168.182
131.727
256.248
828.208
41.696
0
198.777
0
378.333
149.863
187.001
7.583
79.009
2.310
44.076
324.568
350.578

0
32.614.493

0
3.148.160

2020
Budget
6.405.000
0
222.300
450.000
0
0
0
283.000
5.946.000
0
13.306.300

Salg
7.089.794
0
391.136
484.301
96.186
337.752
479.315
696.547
2.782.185
25.820
12.383.037

2021
Budget
2.940.000
0
0
0
0
16.000
0
16.000
0
0
2.972.000

Salg
46.545
0
321.685
23.127
1.849
58.179
53.585
19.082
5.459.596
5.145
5.988.793

FK
Ekstra
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BUDGET OG REGNSKAB IFØLGE KOMMUNALE REGLER
Budget 2021
Nettoomsætning

Realiseret 2020

Budget 2020

Realiseret 2019

Budget 2019

103.000.000

103.050.850

100.400.000

101.231.785

98.000.000

Vareforbrug

29.760.000

29.701.826

27.376.000

27.466.978

27.376.000

Dækningsbidrag

73.240.000

73.349.024

73.024.000

73.764.807

70.624.000

Personaleomkostninger

55.703.000

54.992.945

56.233.000

55.301.988

53.833.000

Maskinomkostninger

6.650.000

6.815.056

5.984.000

7.278.165

5.984.000

Lokaleomkostninger

4.146.000

4.543.813

4.722.000

4.146.947

4.722.000

Administrationsomkostninger

1.702.600

1.586.500

2.046.600

2.654.387

2.046.600

38.400

171.649

38.400

79.135

38.400

98.000.000

97.811.789

96.400.000

96.927.600

94.000.000

5.000.000

5.560.492

4.000.000

6.804.832

4.000.000

Finansielle poster

Omkostninger I Alt

Anlægsudgifter

Resultat

0

-321.431

0

-2.500.647

0

Punkt 5: Hold Danmark Rent, Helsingør
Orientering om Hold Danmark Rents 2020 rapport for Helsingør Kommune
Indledning
NSPV har modtaget 2020 rapporten fra Hold Danmark Rent (HDR) omkring kortlægning
af henkastet affald. Rapporten for Helsingør Kommune fremgår af bilag 1. HDR har i
2020 valgt, ikke at gennemføre borgerinterviews grundet COVID-19. Rapporten viser et
øjebliksbillede, taget over tre dage i løbet af foråret/sommeren. Rapporten er derfor en
tendensanalyse, da resultaterne påvirkes af årstiden, da der ikke smides de samme
mængder af affald sommer og vinter. Ligeledes er resultaterne af årets rapport
sandsynligvis præget af COVID-19, hvilket har betydet, at flere borgere har været
hjemme, de har ændret bevægelsesmønster, der har været retningslinjer der skulle
følges om afstand og lukkeforbuddene for caféer, barer, diskoteker m.m.
Det skal til rapporten tilføjes, at det er NSPV der fastlægger placeringen af det primære
målepunkt, på hver af de 20 lokaliteter, men at de tre sekundære målepunkter
fastlægges af HDR. Der er derfor mulighed for, at disse målepunkter går ind over private
arealer, hvor NSPV ikke har renholdelsespligt.
Sagsfremstilling:
Analysens grundlag
Der er samlet data fra 20 lokaliteter med i alt 80 målepunkter i kommunen og udført en
teknisk analyse med affalds optælling.
Årets resultat
På den samlede bedømmelse ligger Helsingør Kommune i kategorien ”Gråzoneniveau”.
Dette betyder, at renholdelsesbedømmelsen for de 20 lokaliteter ikke er kritisk, men
heller ikke acceptabel. Sammenlignet med de otte øvrige byer i samme
kommunestørrelse, ligger kommunen næsten i bundet.
Rapporten viser, at det stadig primært er udfordringer med skod i byrummet, på ppladser og ved busstationen, der skal tages fat på. Mængderne af optalte skod er i 2020
steget med 51% (muligvis grundet COVID-19). Derudover ligger bedømmelsen for ”småt
affald” (mindre end et kreditkort) også på et ”gråzoneniveau”. ”Stort affald” (større end et
kreditkort) ligger på et delvist acceptabelt niveau.
De fire fokusområder fra de sidste år Busstationen, Trækbanen, Ny Kronborgvej og
Prøvestenscentret er stadig de fire områder med de største affaldsproblemer.
HDR’s anbefalinger
HDR peger på følgende fem fokusområder, hvor den samlede optalte affaldsmængde
udgør 58%. Her er det særligt antallet af skod der bør nedbringes. De fem fokusområder
er; Busstationen (alle typer affald), Trækbanen (alle typer affald), Ny Kronborgvej (alle
typer affald), Prøvestenscentret (alle typer affald) og Rønnebær Allé (skod).
HDR anbefaler et målstyringsniveau på 3 for skod, for de kommende 2-4 år, hvor det i år
er på 5,6. Derudover anbefaler de også, at der sættes fokus på at forbedre indekstallet
for småt affald.
Status på NSPV’s særlige indsats i Helsingør kommune i 2020
Der var for 2020 flere planer om forsøg med ekstra løsninger til skod, på forskellige
placeringer. Dette blev udført ved at montere en indkasts-låge med askebæger på nogle
af vores Big Belly beholdere, på flere af de udsatte placeringer. Forsøgene har kørt
løbene i en periode, hvor lågen har siddet ca. en måned på hver placering. Testperioden
gav ikke de store mærkbare resultater. Vi har nu permanent et askebæger i lågen ved
Trækbanen og et ved Helsingør Rådhus, desværre oplever vi indtil nu ingen markant
bedring i mængden af henkastede skod. I Åsgårde og Hornbæk, ser det ud til at vores
MR. Fill skraldespande bliver brugt meget flittigt som askebægre. Der står de på stationer
og har stået der så længe, at borgerne er bekendte med dem.
Mht. etablering af ekstra rygeriste på busstationen i Helsingør, er det vurderet, at
rygeristene er driftsmæssigt uhensigtsmæssige og har ikke bidraget til nogen større
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effekt i løsningen på skodproblematikken. Ved regnskyl svømmer skodderne op af risten
og de er uhygiejniske at tømme, da det skal ske med håndkraft hvis den er tilstoppet.
Den ene af de eksisterende riste er placeret således, at løvfaldet fra træerne tilstopper
den. Den bliver fjernet og vi går ikke videre med etablering af flere. Den der er placeret
ved stationen forbliver og der laves afmærkning der indikerer at man kan kaste sit skod i
den og tømningen koordineres i forhold til varsling om kraftig regn.
Vurderingen er, at der er mere mærkbare resultater på vores gule rør-askebæger, som er
meget synlige.
Vi har i 2020 haft fokus på, at omplacere flere af vores affaldsspande, så vi løbende kan
optimere vores placeringer, så affaldsspandene står der, hvor der genereres mest affald.
Derudover har vi fået synliggjort vores affaldsspande i bybilledet ved at montere
klistermærker med NSPV logo på.
Ligeledes har vi overvejet løsninger med maskinel tømning af større typer affaldsspande,
specielt til strandområderne. Det vil kræve en investering i materiel og nye affaldsspande
for, som på længere sigt vil spare både tid og kørsel/CO2.
Vi har kørt forsøg med sensorløsninger i vores mindre affaldsspande, hvor de melder ind
på en app, når de skal tømmes. Forsøget kører stadig og testes videre en periode
endnu.
Internt har vi justeret tidsregistreringen på renholdelsesområdet, for at kunne følge
forbruget bedre på byer og opgaver og ud fra dette få en bedre dokumentation som
grundlag for udvikling. Sammenholdt med et pleje årshjul, får vi et stærkere værktøj, når
det er fuldt implementeret.
NSPV’s planlagte særlige indsats i 2021
Vi er stadig opmærksomme på skod problematikken og undersøger løbende forskellige
askebægerløsninger, enten fristående eller placeret på de nuværende affaldsspande, der
kan være med til at afhjælpe problemerne.
Fremover vil vi på udvalgte strækninger tage en løvfaldsblæser med, så skodderne kan
blæses ud til fejemaskinen og på den måde forsøge at mindske mængderne af
henkastede skod.
Vi vil i løbet af foråret opsætte vores ”Giv et tip” app til at kunne lave et tip på skodaffald.
På den måde kan vi løbende lave målinger på, hvor mange henvendelser vi får omkring
skod på fx ét år, i sommerhalvåret, vinterhalvåret osv. Ligeledes kan vi nemmere
lokalisere problemerne og se om det er de samme placeringer der kommer henvendelser
på.
Afhængigt af resurser vil vi gerne investere i flere intelligente affaldsspande, da vi fortsat
ser gode resultater med dem vi allerede har investeret i. Problemet med henkastet affald
er fleres steder i kommunen en udfordring og f.eks. i Espegærde Centret vil der blive
opstille ekstra affaldsspande.
Vi vil udvikle videre på vores sensorløsninger i affaldsspandene og intelligent tømning.
For dette års Ren Natur affaldsindsamling har vi tilføjet nye ruter, så vi i år har 15 ruter,
hvor der de tidligere år, har været otte). Tre af ruterne ligger både i starten og slutningen
af sæsonen.
Økonomi/personaleforhold
De anbefalede indsatser holdes inden for den afsatte økonomi.
Kommunikation/høring
Rapporten sendes efter bestyrelsens behandling til Helsingør Kommune.
Indstilling
Rapporten drøftes og orienteringen tages til efterretning
Orientering om projekt Ren Natur 2020 for Helsingør.
Indledning
Ren Natur 2020 er et Landsdækkende samarbejde mellem HDR, NSPV, kommunerne,
private sponsorer og frivillige foreninger. De deltagende foreninger modtager kr. 3000 fra
lokale og nationale sponsorer. Ren Naturs rapport er vedlagt som bilag 2.
Sagsfremstilling:
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Analysens grundlag
Projektet er en mulighed for at få gjort en ekstra indsats, for at komme henkastet affald til
livs og samtidig give foreningerne en mulighed for at tjene et mindre beløb. Der er ikke
tale om et alternativt til den kommunale renhold eller til Danmarks
Naturfredningsforenings projekter.
Rollefordelingen
NSPV laver indsamlingsruterne. HDR leverer snappere, veste og poser. Når
affaldsindsamlingen er slut, henter NSPV det opsamlede affald, på en aftalt placering.
HDR laver rutekort, rekrutterer og har kontakten med foreningerne, udbetaler sponsor
midler, udarbejder kommunikations materiale og udarbejder rapporter. Det udarbejdede
kommunikations materiale sørger NSPV i samarbejde med Helsingør Kommune for, at få
udgivet på relevante kanaler.
Tilslutning, rekruttering og kommunikation
Der var en stor interesse for indsamlingerne og havde 139 frivillige i aktion. 11 foreninger
kom på ventelisteliste og ville gerne kontaktes når 2021 tilmeldingen startede.
Det var svært, at øge fokus på kommunikation, da COVID-19, stjal meget af billedet.
Indsatsens resultat
Der blev i alt indsamlet 80 sække med affald, fordelt på otte ruter. Størstedelen af det
indsamlede affald bestod af skod.
Der blev på to ruter indsamlet 15 sække - på ruten ved Kongevejen og omegn og ruten
ved Hornbæk Strand og sø.
Der blev indsamlet mindst affald (tre sække) på ruten ved Tikøb byområde.
Foreningernes oplevelse
Foreningerne bliver motiveret ved, at være en del af et fælleskab der er glade for, at
kunne hjælpe naturen med, at blive et renere sted. De vil gerne passe på vores miljø og
klima. De vil gerne sprede bevidsthed om, at det er et fælles ansvar og være gode
forbilleder for børn og unge.
Sponsorpengene har bl.a. bidraget til:
• En tur til Finland, Nordisk Camp for pigerne fra Kronborg Knights U16.
• Fællesaktiviteter for børnene i juniorklub og Ponyklub
• Renovering af en klubs båd, udstyr og bygning
Økonomi/personaleforhold
Indsatser holdes inden for den afsatte økonomi.
Kommunikation/høring
Rapporterne sendes efter bestyrelsens behandling til Helsingør Kommune.
Indstilling
Orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 5: Hold Danmark Rent, Helsingør
Orienteringen taget til efterretning.
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Kortlægning af henkastet affald
Helsingør Kommune
Konklusionsrapport
2020
Konklusionsrapport 2019
Ny målepunkts rapport i bilag 1!

Lokalitet nr. 1: Simon Spies Plads
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Velkommen til Hold Danmark Rents (HDR) rapport om
henkastet affald 2020
Hermed har vi fornøjelsen af at præsentere årets analyser af henkastet affald i jeres kommune.
Denne side er en læsevejledning, der giver et hurtigt overblik over rapportens indhold og ændringer i
forhold til 2019 rapporten.

Ændringer i analyserne:
o
o

o
o

Pga Corona-epidemien, og de deraf følgende afstandsregler, har vi i 2020 valgt ikke at
gennemføre borgerinterview rundt om i kommunerne.
I 2019 introducerede vi et skodindeks, og i 2020 har vi udviklet et indeks omkring
renholdelseskvalitet for både stort og småt affald. Denne rapport indeholder således en
samlet kvalitetsbedømmelse af alt henkastet affald ud fra et indekssystem.
Som noget nyt har vi i år udskiftet vores tidligere lokalitetsrapport med en
målepunktsrapport, der viser placeringen af alle 80 målepunkter i kortlægningsanalysen.
HDR har i årets rapport opdelt de 20 lokaliteter i 3 renholdelsesgrupper. Den første gruppe
indeholder lokaliteter, hvor renholdelsefrekvensen driftsmæssigt er i fokus (Frekvens). Den
næste gruppe sætter fokus på optimeringsmuligheder i renhold i forhold til borgeradfærd
(Adfærd). Den sidste gruppe indeholder de lokaliteter der kun har affaldsproblemer på
mindre områder af lokaliteten (Hotspot).

Rapporten indeholder i år følgende:
o

Konklusionsrapport 2020

Bilag:
o
o
o

Bilag 1: Målepunktsrapport.
Bilag 2: Grunddata fra analysens optællinger på 80 målepunkter.
Bilag 3: Decimal-indeks

Bemærk:
Når der i konklusionsrapporten tales om et ”kommuneresultat”, er det altid et udtryk for det
samlede analyseresultat for de 20 udvalgte lokalitetstyper, der er blevet kortlagt. Tilsvarende er der
altid tale om ”henkastet affald”, når der i rapporten tales om renholdelsesstandarden,
renholdelsesniveauet eller affald generelt.

Al tekst med grå baggrund i analyseskemaerne viser landsresultater pr. kommunegruppe eller for
hele landet.

Alle HDR’s bemærkninger til de enkelte analyseresultater i kommunen vises med en sort ramme
omkring teksten.
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Hvad er en kortlægningsanalyse?
Kortlægningen er et øjebliksbillede
Kortlægningen er et øjebliksbillede over tre hele dage i forår/sommer perioden.
HDR’s medarbejdere besøger 20 forskellige typer af lokaliteter, 12 af bymæssig karakter og 8
indenfor boligområder og natur.
Den tekniske analyse består af en optælling af skod, småt affald og stort affald på de enkelte
lokaliteter. Der undersøges 4 målepunkter på hver lokalitet, altså i alt 80 målepunkter i kommunen.

Kortlægningen er en tendensanalyse
Kortlægningen af henkastet affald i kommunen viser tendenser i renholdelsesniveauet på de
offentlige arealer. Resultatet er naturligvis påvirkeligt af årstiden (borgere smider ikke den samme
mængde affald sommer og vinter), vejret (affaldet flytter sig i blæsevejr, og der er færre borgere og
dermed mindre affald på gaderne i regnvejr). Affaldsmængderne vil også være påvirket af særlige
arrangementer i byrummet og rengøringstidspunktet (hvornår og hvor ofte kommunen rengør på det
pågældende målepunkt).
Vi forsøger at tage højde for disse faktorer ved at lægge vores undersøgelser i den samme
analyseperiode hvert år, og på hverdage mellem kl. 10 og 17. Men de indbyggede usikkerheder
bevirker, at det kun er tendenser vi kan vise, også hvad angår udviklingen i affaldsmængderne lokalt
år for år.

Hvad skal rapporten bruges til?
Ser man på hele kortlægningsanalysens resultater, så er det nedenstående områder, som HDR i
særlig grad koncentrerer sig om, både i denne rapport og generelt. HDR arbejder ud fra den strategi,
at kortlægningsanalysen indgår som et hjælpeværktøj i kommunen, både i forhold til den interne
dialog, men også når nye affaldsløsninger skal findes ude på de enkelte lokalitetstyper.
•

•
•
•
•

Fastlæggelse af renholdelsesniveauet på de 20 lokalitetstyper ud fra en Top-Down strategi,
hvor kommunen primært bør sætte fokus på de kritiske lokaliteter med meget henkastet
affald.
Dialog med borgerne om renholdelseskvaliteten på lokaliteterne (suspenderet i år).
Beskrivelse af udviklingstendenser i affaldsmængderne, lokalt og nationalt.
Anbefalede indsatsområder med henblik på forandringer og forbedringer i kommunens
renholdelsesstandard (se renholdelsesgrupperne i rapporten).
Kommunikation af rapportens resultater både internt i kommunen og eksternt mod borger
og medier.

Analyseomfang
Vi har i år gennemført analyser i 25 kommuner, der repræsenterer alle landsdele og geografiske
områder. Disse kommuner er i rapporten inddelt i tre kommunegrupper (A, B og C) af hensyn til en
mere homogen sammenligning af resultaterne. Stort set alle analyseresultater rapporteres således
også på kommunegruppe-niveau.
Af skema 2 fremgår det, at kortlægningsanalyserne har en for stor repræsentation af store
kommuner (Gruppe C) set i forhold til indbyggerandelen på landsplan. Overrepræsentationen
modvirkes i en vis grad af en større besøgsfrekvens af borgere/ pendlere og turister i de store
kommuner.
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Resumé!
Bedømmelse af renhold:
Helsingør Kommune 2020:

”Gråzoneniveau”

Nedenstående oversigt viser i resumé form konklusionerne af den samlede tekniske
kortlægning af Helsingør Kommune. Der er i alt blevet optalt 15.259 stykker affald i
analysen, fordelt på 80 målepunkter og 20 lokalitetsadresser.
Kortlægningen af henkastet affald omhandler både en analyse af skod, småt affald og
stort affald og det er nedenstående 5 fokusområder der indgår i HDRs samlede
bedømmelse af renholdelsesniveauet for henkastet affald i Helsingør Kommune.

Renholdelsesniveau:
o Helsingør Kommune har et ”Gråzoneniveau i renholdelseskvalitet for hele den
tekniske analyse. (indekstal 5,5)
o Helsingør Kommune er placeret i den dårligste halvdel i renholdelseskvalitet
målt i forhold til de øvrige 8 kommuner i gruppe B.
(Kommunestørrelse: Mellem 50-og 92.000 indbyggere)

Kritiske lokaliteter:
o På 10 lokaliteter er optalt affaldsmængder svarende til et kritisk eller delvist
kritisk niveau i renhold. Disse mængder udgør 83% af de samlede optalte
affaldsmængde på de 80 målepunkter i Helsingør Kommune.

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o Skod udgør 63% af den samlede optalte affaldsmængde i analysen. Småt affald
udgør 28% af mængderne.
o Skodandelen på 63% er 4 procentpoint mindre end gennemsnittet for alle
kommuner i gruppe B.

Top-5 andel:
o På Top-5 lokaliteterne med mest affald, er der optalt 58% af de samlede
affaldsmængder i analysen.
o 92% af skodmængden er optalt på kritiske lokaliteter.

Benchmarking:
o Der er tale om en stigning i det samlede antal optalte skod i 2020 på 51% i
forhold 2019 analysen. Corona har nok en del af skylden for denne stigning.
Analyserne er gennemført på de samme 80 målepunkter som i 2019.
o Stort affald udgør kun 9% af den samlede optalte affaldsmængde i analysen.
Da stort affald er meget synligt, opfattes denne affaldsgruppe ofte som mere
problematisk end hvad analysetallene viser.

Se også konklusionerne for de enkelte affaldstyper i rapporten!
4
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Analysestruktur
Som i 2019 har vi også i 2020 analyseret 20 lokalitetstyper i to kategorigrupper. Gruppe 1 er en bykategori. Den består af lokaliteter med en høj intensitet af trafik og mennesker. Gruppen er inddelt i
3 kategorityper: centrum, trafik og knudepunkter. For den anden kategorigruppe er lokaliteterne
placeret i natur eller hvor mennesker bor. Disse er indelt i grupperne bolig og natur.

Lokalitetsstruktur:
Skema 1:
Kategori
type

Centrum

Trafik

Lokalitetsnummer

20 Lokalitetstyper
(80 målepunkter)

1

Torve og pladser

2

Hovedgader og gågader

3

Sidegader

4

Parker og rekreative områder

5

Busstationer, togstationer og
havne

6

Parkeringspladser i byområder

7

Hoved indfaldsvej

8

Lokal indfaldsvej

9

Turistattraktioner og
kultursteder

10

Skoler og gymnasier

Knudepunkter
11
12
13

Kategorigrupper:

Kategorigruppe 1:
Består af lokaliteter med en
høj intensitet af trafik og
mennesker

Kontorhuse, sportsarenaer,
hospitaler og universiteter
Indkøbscentre eller andre
indkøbsområder
Tæt befolkede boligområder i
indre by

14

Socialt boligbyggeri

15

Villa- og rækkehusbebyggelse

16

Lokalt mindre boligområde
(ikke ved de større byer)

17

Naturområder og naturstier

18

Søer, å-løb og kanaler

19

Skove og rastepladser

20

Strande og klitområder

Bolig

Kategorigruppe 2:
Intensiteten af trafik og
mennesker er lav på disse
lokaliteter.

Natur
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Følgende kommuner er blevet kortlagt i 2020
Nedenstående skema 2 viser fordelingen i indbyggerantal i de 25 kortlagte kommuner og fordelingen
for alle 98 kommuner. Analysen er underrepræsenteret med små kommuner. Kortlægningsanalysen
er dog repræsenteret med 8-9 kommuner fra hver kommunegruppe.

Skema 2:
Kommuner:

Antal indbyggere
pr. kommune 2019- opgørelse
(1000)

Ishøj

23

Albertslund

28

Halsnæs

31

Tønder

38

Fredensborg

41

Vordingborg

46

Ballerup

48

Kalundborg

49

Fredericia

51

Svendborg

59

Frederikshavn

60

Køge

61

Helsingør

63

Slagelse

79

Næstved

83

Roskilde

88

Herning

89

Kolding

93

Randers

98

Frederiksberg

104

Esbjerg

116

Odense

204

Aalborg

215

Århus

345

København

623

Samlet
indbyggerantal:

2.735

Andel af indbyggere pr.
kommunegruppe i
analysen

Antal kommuner i hver
gruppe for hele
Danmark:

Kommunegruppe A

Kommunegruppe A

Indbyggerantal:
Mindre end 50.000

Antal kommuner:
58

Andel af antal indbyggere i
analysen:
11%

Andel af antal indbyggere
i Danmark:
32%

Gennemsnit: 38.000

Gennemsnit: 32.000

Kommunegruppe B

Kommunegruppe B

Indbyggerantal:
Mellem 50- og 92.000

Antal kommuner:
29

Andel af antal indbyggere i
analysen: 23%

Andel af antal indbyggere
i Danmark: 32%

Gennemsnit: 70.000

Gennemsnit: 63.000

Kommunegruppe C

Kommunegruppe C

Indbyggerantal:
Over 92.000

Antal kommuner:
11

Andel af antal indbyggere i
analysen:
66%

Andel af antal indbyggere
i Danmark:
36%

Gennemsnit: 225.000

Gennemsnit: 190.000

Andel af antal indbyggere i
DK: 47%

98 kommuner
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HDR’s indekssystem til bedømmelse af renholdelseskvaliteten
HDR har i 2019 og 2020 udviklet et renholdelsesindeks for både skod, småt affald og stort affald .
Indeksene er et målstyringsværktøj inddelt i 9 indekstal og 5 indeksgrupper. Indekssystemet er
udviklet til brug ved en bedømmelse af renholdelseskvaliteten af henkastet affald på lokaliteterne,
affaldstyperne eller for hele kommunen. Disse indeks gør det muligt hurtigt at få et overblik over
problemets omfang generelt, på den enkelte lokalitet, ved en sammenligning med andre kommuner,
samt i udvikling over tid.
I forbindelse med HDRs udvikling af indekssystemet har HDRs konsulenter bedømt renholdelseskvaliteten på mere end 500 målepunkter, med henblik på en fastlæggelse af de mængder der skal
være gældende for det enkelte indekstal i indekssystemet. Bedømmelsen er sket for henholdsvis
skod, småt affald og stort affald. Indekssystemet benyttes bl.a. til at udvælge de lokaliteter, der er
kritiske i renhold og som i første omgang bør forbedres i renholdelseskvalitet.

HDRs indekssystem:
Skema 3:
Indeks
niveauer

Indeks
Tal

Meget
tilfredsstillende
niveau

1

Tilfredsstillende
niveau
Acceptabelt
niveau
Delvist
acceptabelt
niveau
Ikke
acceptabelt
niveau, men
dog ikke kritisk
Delvist kritisk
niveau

Indeks
gruppering

Stort
affald

Småt
affald

skod

0-2

0-5

0-5

2

3-5

6-10

6-15

3

6-9

11-20

16-30

10-14

21-35

31-45

15-20

36-50

46-65

21-35

51-65

66-99

Tilfredsstillende

Acceptabelt

4
5

”GRÅZONE”
niveau

6
Kritisk

Kritisk niveau

7

36-60

66-99

100-300

Meget kritisk
niveau

8

61-90

100-200

301-500

>90

>200

>500

Helt
uacceptabelt
kritisk niveau

Meget kritisk

9
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Ny analysemetode for den tekniske kortlægning
HDR’s kortlægningsmetode har de tidligere år været baseret på et visuelt skøn over
renholdelseskvaliteten på de enkelte målepunkter. Denne analysemetode er i 2020 ændret til en
kombineret tælle- og indeksanalyse, hvor HDR’s konsulenter i første omgang optæller affaldet på de
enkelte målepunkter for henholdsvis skod, småt affald og stort affald. De optalte mængder for hver
affaldstype indarbejdes efterfølgende i det nye indekssystem, der beskriver renholdelseskvaliteten
på lokaliteterne.
Beregningsmetoden ved fastlæggelse af kommunens vægtede indeks i analysen er beskrevet i
nedenstående skema 4:

Kolonne

1

2

3
Vægtet
andel af
mængder:

Eksempel på
beregning af en
enkelt lokalitet

Styk affald
optalt:

Indekstal
med 2 decimaler:

Skod

145

7,00

67%

Småt affald

48

5,50

22%

Stort affald

24

6,00

11%

4
Vægtet
indekstal for
lokaliteten:

6,6
(Delvist kritisk)

Bemærkninger til den samlede indeksberegning (renholdelsesniveau) for en lokalitet:
Kolonne 1

Beregning af det gennemsnitlige antal optalte stykker affald på tværs
af de 4 målepunkter pr. affaldstype og lokalitetstype.

Kolonne 2

Fastlæggelse af indekstallet pr. affaldstype i forhold til de optalte
mængder i kolonne 1. Indekstallet er inkl. to decimaler der benyttes i
vægtningsberegningen for en lokalitet, for en kategori eller for hele
kommunen. Indeksskalaen med 2 decimaler for hver affaldstype kan
ses i bilag 3, vedhæftet denne rapport. Se også skema 3 med
indekstallene uden decimaler.

Proces 3

Kolonne 3

Beregning af procentfordelingen mellem de 3 optalte
affaldsmængder i kolonne 1. De 3 procenter indgår som
vægtningsfaktor i forhold til en samlet beregning af det vægtede
indeks pr. lokalitetstype i kolonne 4.
Indekstallet pr. affaldstype i kolonne 2 udtrykker kvaliteten i renhold
på målepunkterne. Mængdefordelingen i optalte styk pr. affaldstype
benyttes efterfølgende som procentuel fordelingsnøgle ved
beregning af det samlede vægtede indekstal for en lokalitet på tværs
af de 20 lokaliteter.

Proces 4

Kolonne 4

Samlet vægtet indekstal for lokaliteten på tværs af de 3 affaldstyper.
Hver indekstal pr. affaldstype indgår i den samlede
vægtningsberegning med den procent der fremgår af kolonne 3.

Proces 1

Proces 2

Proces 5

Når det vægtede indekstal for en lokalitet, er beregnet i kolonne 4, så beregnes det
vægtede indekstal for alle 20 analyserede lokaliteter. Denne beregning fremgår af skema
11.
Det samlede indekstal i skema 11 svarer ikke til indekstallet i det ovenstående
beregningseksempel.
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Analysemetoder på de 80 målepunkter
HDR kortlægger 80 målepunkter i hver kommune. Reglerne for en kortlægning fremgår af
nedenstående beskrivelse. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at skod ikke indgår i
affaldsgruppen for småt affald, idet skod har sin egen affaldsgruppe i analysen.
•

•
•
•
•
•

Når affaldet i længde og bredde er større end bredden på et kreditkort så optælles affaldet
som stort affald. Sugerør, vatpinde mm der har en længde der er større end længden på et
kreditkort optælles også som stort affald.
Det er de samme konsulenter fra HDR, der har gennemført alle kortlægningsanalyser, hvilket
sikrer en ensartet gennemførelse af analysen.
Målepunktets længde er på 100 meter og bredden op til 6 m.
Målepunktets bredde afsættes fra kantstenen (max 40 cm ud på vejbanen) og op til 6 meter
ind mod facader eller græsområder mm.
På grusstier fordeles de 6 meter i bredden ligeligt på hver side af stien
På visse målepunkter optælles affaldet på et areal svarende til ca. 5-700 m2.

Målepunkter fra lokalitet nr.8: Hovvej
Se målepunktsrapporten for alle
80 målepunkter i bilag 1
Bemærk!
Kommunen fastlægger
placeringen af det primære
målepunkt på hver lokalitet (P).
De 3 sekundære målepunkter
fastlægges af HDR. Disse
målepunkter kan ”gå ind” på
arealer, hvor kommunen ikke har
renholdelsespligten.

Eksempler på regler for optælling af affald på et målepunkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tyggegummi tælles ikke med i analysen.
Glasskår fra en knust flaske tælles kun med som ét stykke affald.
Hunde-ekskrementer tælles med som enten stort eller småt affald. Kun et stykke affald.
Madaffald tælles med som stort eller småt affald.
Småt affald der er mindre end et cigaretskod tælles ikke med i analysen.
Affald der er placeret i cykelkurve, barnevogne mm tælles med i analysen.
Affald der er placeret i blomsterkummer, på borde eller bænke tælles også med i analysen.
For affald bag et El-skab på gaden tælles kun det affald med som direkte kan ses af
konsulenten fra gaden.
Affald der flyder i en sø eller i et å-løb tælles med som henkastet affald, hvis det befinder sig
indenfor målepunktets 6 meter i bredden.
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Opdeling af lokaliteterne i renholdelsesgrupper
HDR arbejder med nedenstående 3 renholdelsesgrupper i analysesammenhæng. Ved at opdele
lokaliteterne i forskellige grupper er det muligt for kommunen at se fordelingen i affaldsmængder
mellem de enkelte grupper, og dermed hvor affaldsbelastningen er størst. Det er adfærds-gruppen
der i særlig grad kan optimeres ved hjælp af en række optimeringsværktøjer. Her tænkes på
oprydning, kommunikation, tekniske løsninger mm. Frekvens-gruppen kan stort set kun optimeres
gennem en ændring af kommunens renholdelsesfrekvens på lokaliteten. Frekvens-gruppen er derfor
tæt forbundet med kommunens driftsstyring.
Hotspots-gruppen er den gruppe der indeholder mindst affald og kræver derfor ikke den store
optimering. HDR definerer hotspots som lokaliteter med et lille areal/område med henkastet affald
der typisk befinder sig på naturområder og boligområder. Nedenstående 3 grupper kan benyttes af
kommunen til at fokusere på de lokaliteter, der i særlig grad har behov for en optimering.
Skema 5: Renholdelsesgrupper

Frekvens-gruppen

Adfærds-gruppen

Hotspots-gruppen

Frekvens-lokaliteter har en høj
intensitet af trafik og mennesker.
Lokaliteterne befinder sig i
bymidten og ved
hovedindfaldsveje. Disse
lokaliteter renholdes typisk af
kommunen ud fra et
frekvenshensyn.

Adfærds-lokaliteter renholdes
naturligvis også af kommunen og
ofte også med en høj frekvens.
Disse lokaliteter rummer
imidlertid mulighed for at
begrænse affaldsproblemerne via
tekniske løsninger og samarbejde
med private aktører, der befinder
sig i grænseområdet på
lokaliteterne.
Fokus på synlighed og
kommunikation indgår også som
værktøj på disse lokaliteter.

På de fleste natur- og
boligområder er der generelt ikke
de store problemer med affald.
Imidlertid viser HDR’s analyser, at
der ofte er affaldsproblemer på et
mindre afgrænset område ved en
bænk, ved indgang til et
naturområde eller i en park. Disse
”pletter” med henkastet affald
kalder HDR for hotspots og kan
bl.a. renholdes via HDR-konceptet
”Ren Natur” (læs om dette på s.
37)

Gruppens andel af de optalte
mængder:

Gruppens andel af de optalte
mængder:

Gruppens andel af de optalte
mængder:

Kommunegruppe B:

Kommunegruppe B:

Kommunegruppe B:

32%

52%

16%

Indekstal:
5,6
Resultater for
Helsingør Kommune:

Indekstal:
5,8
Resultater for
Helsingør Kommune:

Indekstal:
3,5
Resultater for
Helsingør Kommune:

32%

58%

10%

Indekstal
6,9

Indekstal
6,9

Indekstal
3,6

Det er vanskeligt at optimere
disse lokaliteter på anden måde
end gennem en
frekvensvurdering.

Bemærkninger til skema 5: Helsingør Kommunes indekstal for frekvens- og adfærdsgruppen er
væsentlig over gennemsnittet for gruppe B. Helsingør har en mindre mængdeandel for Hotspotgruppen end for gruppe B som helhed. Hotspots gruppen dækker boligområder og naturområder.
Indekstallet for Hotspots gruppen i Helsingør Kommune er på niveau med gruppe B.
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Kommunegruppe resultater:
I de følgende skemaer vises det samlede analyseresultat på kommunegruppe niveau samt et enkelt
landsresultat. HDR har ikke tidligere indarbejdet samme års kommunegruppe resultater i
konklusionsrapporten. HDRs data er i 2020 blevet analyseret efter en ny struktur, der gør det
tidsmæssigt muligt, at medtage grupperesultater på affaldstype niveau, i konklusionsrapporten.
Da alle 25 kommuner skal være færdigberegnet før konklusionsrapporterne, kan færdiggøres, kan
rapporterne først blive sendt til kommunerne i perioden fra medio oktober til primo december.

Mængdefordeling af affald pr. kommunegruppe:
Skema 6
Samlet styktal optalt i
hele analysen i 2020

Skod

Småt
affald

Stort
affald

Samlet antal på
tværs af de 3
affaldstyper:

169.870

55.853

27.703

253.426
(Landstal)

67%

22%

11%

100%

63%

25%

12%

Fordeling for
kommunegruppe B:

67%

23%

9%

Fordeling for
kommunegruppe C:

70%

18%

12%

Samlet antal stykker optalt
affald i analysen:
Fordeling af henkastet affald
i procent:
Fordeling for
kommunegruppe A:

Gruppe A:
<50.000 indbyggere
Gruppe B:
50 -92.000
indbyggere
Gruppe C:
>92.000 indbyggere

Bemærkninger til skema 6: Skod andelen for gruppe C er lidt større end for gruppe A og B. Til
gengæld er andelen af småt affald mindre for gruppe C end for de øvrige 2 grupper. Bemærk
landstallet på 253.426 stykker affald optalt af HDR på lidt over 2000 målepunkter i Danmark. Dette
tal svarer i gennemsnit til 126 stykker affald pr. målepunkt. (Samlet tal for skod, småt affald og stort
affald)
Af landstallet fremgår det også, at skod udgør 67% af den samlede affaldsmængde.

Lokalitet nr. 14: Rønnebær Allè 14
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Samlet teknisk resultat for
Helsingør Kommune

Henkastet affald fra
kortlægningsanalysen i
Helsingør Kommune!
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Hvor er analysen gennemført?
HDR’s tekniske analyse blev gennemført i uge 27 over 3 dage. Nedenstående kort viser placeringen af
de 20 lokaliteter i kommunen. Se adresserne på hver lokalitet i skema 8

13
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Adresser på de kortlagte lokaliteter
Kommunen har, efter anmodning fra HDR, udvalgt følgende 20 lokaliteter der er blevet kortlagt i
2020. Det er HDR der fastlægger de 20 lokalitetstyper.

Skema
7:

Lokalitetstype

Adresse

By

1

Torve og pladser

Simon Spies Plads

Helsingør

2

Hovedgader og gågader

Havnegade, ved P-pladsen

Helsingør

3

Sidegader

Brostræde

Helsingør

4

Parker og rekreative områder

Mørdrupskolen

Espergærde

5

Busstationer, togstationer og
havne

Busstationen

Helsingør

6

Parkeringspladser i byområder

Søndre Strandvej

Helsingør

7

Hoved indfaldsvej

Trækbanen

Helsingør

8

Lokal indfaldsvej

Hovvej

Espergærde

9

Turistattraktioner og
kultursteder

Ny Kronborgvej

Helsingør

10

Skoler og gymnasier

Egevænget

Helsingør

11

Kontorhuse, sportsarenaer,
hospitaler og universiteter

Idrætsvej

Espergærde

12

Indkøbscentre eller
indkøbsområder

Prøvestenscentret

Helsingør

13

Tæt befolkede boligområder i
indre by

Sct. Olai Gade

Helsingør

14

Socialt boligbyggeri

Rønnebær Alle 14

Helsingør

15

Villa- og rækkehusbebyggelse

Bretagnevej

Hornbæk

16

Lokalt mindre boligområde
(uden for større byer)

Halvdansvej

Tikøb

17

Naturområder og naturstier

Engdalen

Hornbæk

18

Søer, å-løb og kanaler

Kildekrog

Hornbæk

19

Skove og rastepladser

Esrumvej, Klostermosevej

Helsingør

20

Strande og klitområder

Helsingør Gummistrand

Helsingør

14
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Borgerinterview 2020
Som nævnt i indledningen til denne rapport har det på grund af Corona-epidemien ikke været muligt
for HDR at gennemføre borgerinterviews i de 25 analysekommuner i 2020. Vi håber at kunne
gennemføre disse interessante interviews igen i 2021.
Til orientering for de læsere der måske ikke kender resultatet af borgertilfredshedsanalysen i
Helsingør Kommune i 2019 kan vi oplyse, at 82% af de interviewede borgere var tilfredse med
kommunens renholdelses niveau.

82%
Tendensudvikling i mængderne af henkastet affald i 2020
HDR har i 2020 analyseret de samme 20 lokaliteter i kommunerne som i 2019. Dette skyldes, at det
var HDRs plan at måle forskellen i affaldsudviklingen for de enkelte målepunkter og for kommunen
som helhed i 2020. Desværre har borgernes bevægelsesmønstre ændret sig en del i det offentlige
rum i 2020 bl.a. på grund af myndighedernes retningslinjer om afstand og lukkeforbud for cafeer og
restauranter mm. Den ekstra store ferieaktivitet i Danmark, har også haft indflydelse på
renholdelsesniveauet i det offentlige rum.
Det er derfor meget vanskeligt at bedømme forskellen i mængdeudviklingen for henkastet affald fra
2019 til 2020. Da det kun var skod, der blev optalt på alle 80 målepunkter i 2019 analysen, så var det
under alle omstændigheder vanskeligt at vurdere udviklingen for stort og småt affald i 2020. Ser man
på forskellen i de samlede optalte mængder af skod i Helsingør Kommune mellem 2019 og 2020 så er
der tale om en stigning på 51% i 2020.
I 2019 blev der i alt optalt 6.312 skod og på de samme 80 målepunkter blev der i år optalt 9.541 skod.
På grund af den store stigning i skodmængderne i år, der som nævnt skyldes ændringer i
borgeradfærden på grund af Corona-epidemien, er det ikke muligt at vurdere tendensudviklingen for
skod.
Selvom årets tekniske analyse ikke kan benyttes i en tendensvurdering i forhold til tidligere år, så er
det vigtigt at gøre opmærksom på, at årets analyse på alle måder er interessant, hvad angår
sammenligning i indekstal og mængdetal på tværs af lokaliteter samt mængder pr. kommunegruppe
og affaldstype.

Lokalitet nr. 5: Busterminalen
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Samlet teknisk resultat for Helsingør Kommune i 2020
Skema 8 viser HDRs samlede bedømmelse af renholdelseskvaliteten for henkastet affald i Helsingør
Kommune i 2020. Det tekniske analyseresultat på tværs af de 3 affaldstype beskrives nærmere på de
næste 4 sider. Herefter præsenteres analyseresultaterne for henholdsvis skod, småt affald og stort
affald. Bemærk, at skod udgør 63% af den samlede affaldsmængde i Helsingør Kommune. Dette er 4
procentpoint lavere end for hel gruppe B.

Skema 8:

Indeks
Tal

Renholdelsesbedømmelse

1

Meget tilfredsstillende niveau

2

Tilfredsstillende niveau

3

Acceptabelt niveau

4

Delvist acceptabelt niveau

5

Ikke acceptabelt niveau, men dog ikke
kritisk

6

Delvist kritisk niveau

7

Kritisk niveau

8

Meget kritisk niveau

9

Helt uacceptabelt kritisk niveau

Helsingør Kommune
Mængdeandel i analysen:
Skod:

63%

Småt affald:

28%

Stort affald:

9%

Lokalitet nr. 17: Engdalen
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Samlet resultat
Analysens tekniske hovedresultater for Helsingør Kommune

5,5

Vægtet indekstal i renhold
for samtlige 80 målepunkter i
kortlægningsanalysen

Renholdelsesbedømmelse:

Gråzone
mmelse:

Helsingør Kommunes samlede renholdelsesindeks for henkastet affald er i 2020 opgjort til 5,5. Dette
indeks svarer til et gråzoneniveau i renholdelsesbedømmelse for alle 80 målepunkter der er blevet
kortlagt af HDR. Et gråzoneniveau er udtryk for, at renholdelsesniveauet samlet set ikke er kritisk,
men heller ikke acceptabelt. På de følgende sider bliver hovedresultaterne for analysen præsenteret,
både i forhold til andre kommuners renholdelsesniveau og renholdelsesforskellen mellem skod, småt
affald og stort affald i Helsingør Kommune.

Kommunens samlede tekniske analyseresultat set i forhold til andre kommuner
i kommunegruppe B
Diagram 1 viser kommunens samlede indekstal i forhold til andre kommuner med nogenlunde
samme indbyggertal. Som det fremgår af Diagram 1 er Helsingør Kommune placeret i den dårligste
halvdel i gruppe B. Kommunens vægtede indekstal for alt henkastet affald er som nævnt på 5,5. Det
er primært skodproblemer, som er årsag til det høje indekstal i bedømmelsen af
renholdelsesniveauet for Helsingør Kommune. De 4 kommuner med det laveste indekstal og dermed
den bedste renholdelseskvalitet befinder sig vest for Storebælt.
Diagram 1
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Samlet resultat
Indekstal pr. affaldstype i Helsingør Kommune:
Skema 9 viser forskellen i indekstal og dermed renholdelsesniveauet for skod, småt affald og stort
affald i kommunen. Skod har et gennemsnitligt renholdelsesniveau for de 80 målepunkter på 5,6 i
indeks. Dette svarer til et gråzoneniveau i renhold for skod, men niveauet er tæt på et delvist kritisk
renholdelsesindeks. Renholdelsesniveauet for småt affald befinder sig også på gråzoneniveauet for
alle 20 lokaliteter.
I Helsingør Kommune er 63% af de optalte stykker affald, skod, hvilket er 4 procentpoint under
gennemsnittet for hele kommunegruppe B.
Som nævnt tidligere er skodmængderne i HDRs analyse af Helsingør Kommune steget med mere end
50%. Dette er umiddelbart en meget høj stigningsprocent for skod. Helsingør Kommunes samlede
optalte skodmængder i analysen er på 9.541 skod, hvilket er væsentlig over B-gruppens gennemsnit
på ca. 7.500 skod. Kun 2% af skodmængderne er optalt på lokaliteter med et tilfredsstillende niveau.

Skema 9
Affaldstyper

Samlet
indekstal for
hver
affaldstype:

Samlet renholdelses
bedømmelse pr.
affaldstype:

Optalte
stykker
%
affald i fordeling
analysen:

Kommune
gruppens
procent
fordeling

Skod

5,6

Gråzone

9541

63%

67%

Småt affald

5,3

Gråzone

4339

28%

23%

Stort affald

4,2

Delvist acceptabelt

1379

9%

9%

Fordeling af indekstal og mængder pr. lokalitet i Helsingør Kommune:
Skema 10 viser hvor stor en andel af de optalte affaldsmængder der indgår i hver indeksgruppe.
Skemaet har primært til formål at vise, hvor stor en andel af affaldet der er registreret på kritiske
lokaliteter. Bemærk de 92% af skodmængderne, der befinder sig på kritiske lokaliteter.

Procent andel af de optalte
stykmængder:

Skema 10
Indekstal for
lokaliteten

Samlet
renholdelses bedømmelse
pr. lokalitet:

Skod

Småt
affald

Stort
affald

8

Meget kritisk

32%

35%

21%

7

Kritisk niveau

6

Delvist kritisk niveau

60%

42%

43%

5

Gråzone niveau

2%

15%

14%

4

Delvist acceptabelt niveau

3

Acceptabelt niveau

4%

7%

16%

2

Tilfredsstillende niveau

1

Meget tilfredsstillende niveau

2%

1%

6%

6%

8%

22%

Andel af mængder der er optalt på lokaliteter der har et
acceptabelt eller tilfredsstillende niveau i renhold:
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Samlet resultat
Vægtet resultat i renhold pr. kategoritype i Helsingør Kommune:
Helsingør Kommunes samlede indekstal for kategorigruppe 1 (by/centrum) er på 6,7 svarende til et
delvist kritisk niveau i renholdelse. Som skema 11 viser, så er der 8 lokalitetstyper der har et samlet
vægtet gennemsnit i renhold på et kritisk niveau. Kategorigruppe 2, som omhandler bolig og natur
har et samlet indekstal på 3,7, hvilket er acceptabelt. Det samlede indekstal på tværs af de 3
affaldstyper er vægtet i forhold til affaldsmængderne for skod, småt affald og stort affald. Se
eksempel på indeksvægtningen i skema 4.
Skema 11: Samlet resultat pr. kategorigruppe

Lok.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Adresser i analysen:
Simon Spies Plads
Havnegade
Brostræde
Legepladsen ved Mørdrupskolen
Busstationen
P-plads Søndre Strandvej
Trækbanen ved Kongevejen
Hovvej, Espergærde
Ny Kronborgvej
Egevænget
Idrætsvej
Prøvestencentret
Sct. Olai Gade
Rønnebær Allé
Bretagnevej, Hornbæk
Halvdansvej, Tikøb
Engdalen, Hornbæk
Kildekrog ved villingebækvej
Esrumvej ved klostermosevej
Gummistranden

Samlet kommuneresultat: (Indeks)

Bedømmelse af renhold:

Vægtet
indeks*
6,9
6,8
5,8
4,4
8,5
5,6
7,9
7,2
7,8
6,5
5,7
7,7
3,6
7,3
2,9
3,1
2,2
1,5
6,4

Kategorigruppe
1

Kategorigruppe
2

6,9
6,8
5,8
4,4
8,5
5,6
7,9
7,2
7,8
6,5
5,7
7,7
3,6
7,3
2,9
3,1
2,2
1,5
6,4

2,9

2,9

5,5

6,7

3,7

Gråzone
niveau

Delvist kritisk
niveau

Acceptabelt
niveau

* Den gule farve i kolonnen med indeks svarer til en kritisk eller en delvist kritisk lokalitet. Rød = meget kritisk.
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Samlet teknisk resultat
Nedenstående oversigt viser 5 delkonklusioner for den samlede tekniske kortlægning af Helsingør
Kommune. I bedømmelsen af renholdelsesniveauet, har HDR primært fokus på de kritiske lokaliteter
og Top-5 lokaliteterne. Generelt er det skod, der er problemer med i Helsingør Kommune, men
renholdelsesniveauet for småt affald* er også på et gråzoneniveau i renhold.

5 delkonklusioner for den samlede analyse:
Renholdelsesniveau:
o Helsingør Kommune har et gråzoneniveau i renholdelseskvalitet
for hele den tekniske analyse.
(indekstal 5,5)
o Helsingør Kommune ligger i den dårligste ende i
renholdelseskvalitet målt i forhold til de øvrige kommuner i
kommunegruppe B.

Kritiske lokaliteter:
o Der er 10 lokaliteter hvor der er optalt affaldsmængder svarende
til et delvist kritisk eller kritisk niveau. Disse mængder udgør 83%
af de samlede optalte mængder på de 80 målepunkter i Helsingør
Kommune.
o 77% af mængderne for småt affald har fået et kritisk eller delvist
kritisk indekstal.

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o 64 % af mængderne for stort affald er optalt på 6 lokaliteter der
er delvist kritiske i renhold.
o Generelt er affaldsniveauet i Helsingør Kommune ikke på et
Kopi af
tilfredsstillende niveau.

skabelon nr. 3
Top-5 andel:

o Top-5 lokaliteterne udgør 58% af de samlede affaldsmængder i
analysen. Fokus på disse lokaliteter bør prioriteres højt.

Benchmarking:
o I forhold til 2019 analysen er der tale om en stigning i
mængderne af skod på 45%, indenfor natur og boligområdet.
Corona problemerne er primært årsag til denne høje stigning.
o Bemærk, at stort affald kun udgør 9% af de samlede
affaldsmængder.
*Skod indgår ikke i affaldsgruppen for småt affald

20

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 1_Konklusionsrapport for Helsingør Kommune - 2020.pdf

Samlet teknisk resultat for
nedenstående 3 affaldsgrupper
i Helsingør Kommune

Skod

Småt affald

Stort affald

På de næste sider vises analyseresultaterne
for ovenstående 3 affaldstyper.
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Skod
5,6

Indekstal i renhold for skod
på samtlige 80 målepunkter.

Renholdelsesbedømmelse:

Gråzone
mmelse:

Med et indeks på 5,6 er renholdelsesniveauet for skod tæt på et delvist kritisk niveau i Helsingør
Kommune.
Som det fremgår af indekssammenligningen inden for kommunegruppe B i diagram 2, så er Helsingør
Kommunes renholdelsesniveau placeret i den dårligste halvdel i forhold til de øvrige B-kommuner.
Det gennemsnitlige antal skod pr. målepunkt i Helsingør er på 119 styk. Gennemsnitstallet for hele
gruppe B er på 85 skod pr. målepunkt. Helsingørs skodmængder er altså væsentlig over
gennemsnittet for gruppe B.

Diagram 2
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Skod
Sortering af lokaliteterne i forhold til skodmængder:
Af skema 12 fremgår det, at skodproblemerne i Helsingør Kommune i særlig grad er koncentreret
omkring 8 lokalitetstyper i byområdet der har et kritisk niveau i renhold.
Bemærk at det kun er 2% af skodmængderne der er optalt på lokaliteter, der er tilfredsstillende i
renholdelseskvalitet for skod. 4 lokaliteter ud af Top-5 kommer fra adfærds-renholdelsesgruppen.
Skema 12: Sortering af lokaliteter efter skodmængder

Lok.
nr.:
5
7

Skod*
Busstationen

Gennemsnit
Indeks
pr.
tal
målepunkt:
sorteret
(styk)
464

Bedømmelse af
renholdelsesniveauet
samt andel af affalds
mængder i procent.

8,75

Meget kritisk niveau:
Trækbanen ved Kongevejen

311

8

12

Prøvestencentret

278

7,75

9

Ny Kronborgvej

261

7,75

14

Rønnebær Allé

168

7,25

1

Simon Spies Plads

168

7,25

19

Esrumvej ved klostermosevej

119

7

Kritisk niveau:

Egevænget

107

7

60%

2

Havnegade

93

6,75

3

Brostræde

83

6,5

11

Idrætsvej

76

6,25

P-plads Søndre Strandvej

75

6,25

Hovvej, Espergærde

57

5,5

4

Legepladsen ved Mørdrupskolen

34

4

13

Sct. Olai Gade

33

4

15

Bretagnevej, Hornbæk

21

3

20

Gummistranden

15

2,5

16

Halvdansvej, Tikøb

11

2,5

17

Engdalen, Hornbæk

11

2,5

18

Kildekrog ved villingebækvej

6

2

10

6
8

32%

Gråzone niveau:
2%
Acceptabelt niveau:
4%

Tilfredsstillende niveau:
2%

*De 3 farver i kolonnen henviser til den renholdelsesgruppe som lokaliteten tilhører
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Skod
Fordeling af skodmængder for de 3 renholdelse grupper:
Skema 13 og 14 viser fordelingen i skodmængderne mellem de 3 renholdelsesgrupper.
Adfærdsgruppen indeholder 62% af mængderne og er den gruppe som i størst udstrækning kan
optimeres gennem brug af forskellige indsatsområder på de enkelte lokaliteter. Bemærk, at 9% af
skodmængderne er optalt på de 7 lokaliteter indenfor Hotspots gruppen. (natur og bolig)
Se beskrivelsen af HDRs ”værktøjskasse” på side 36. Værktøjskassen kan benyttes ved kommunens
optimering af renhold på lokaliteterne. Se også skema 17 der beskriver de lokaliteter, der har de
største affaldsproblemer i Helsingør Kommune.

Skema 13: Fordeling af affaldsmængder pr. renholdelsesgruppe

Mængdefordeling for skod i Helsingør Kommune for de 3
renholdelsesgrupper:
Skema 14
Fordeling af skodmængder for de 3 renholdelses grupper:
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Frekvenser
Adfærd
Hotspots
29%
62%
9%
Antal lokaliteter:
5

Antal lokaliteter:
8

Antal lokaliteter:
7
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Skod
Generelt om skodaffald i analysen:
Af nedenstående oversigt fremgår det, at skod er den affaldstype der har den største påvirkning på
kvaliteten af renholdelsesniveauet i Helsingør Kommune. De 5 delkonklusioner omkring skod viser, at
det i særlig grad er Top-5 lokaliteterne der skal sættes fokus på. Hvis kommunen primært arbejder
med at nedbringe skodmængderne på disse lokaliteter, så vil kommunes samlede indeksniveau for
skod nærme sig et delvist acceptabelt niveau. Bemærk at skodmængderne i 2020 er 51% højere end i
2019.

5 delkonklusioner fra skod analysen:
Renholdelsesniveau:
o Helsingør Kommune har et gråzoneniveau i renholdelseskvalitet for
skod. (indekstal 5,6)
o HDR har optalt 119 skod i gennemsnit for de 80 analyserede
målepunkter.
o Helsingør Kommune ligger i den dårligste halvdel i
renholdelseskvalitet målt i forhold til de øvrige 8 kommuner i
kommunegruppe B.

Kritiske lokaliteter:
o Der er 8 lokaliteter med et kritisk niveau i renhold. Disse lokaliteter
har i gennemsnit mere end 200 skod pr. målepunkt.
o Det målepunkt der har det største antal skod i analysen er
S-2 målepunktet på Busstationen. (910 skod)

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o Kun 7 ud af 20 lokaliteter har et tilfredstillende eller acceptabelt
renholdelsesniveau for skod. Men der ligger kun 6% af
skodmængderne på disse lokaliteter.

Top-5 andel:
o Top-5 lokaliteterne udgør 58% af skodmængden. Fokus på disse
lokaliteter har en stor effekt på skodindekset for alle 80
målepunkter.

Benchmarking:
o Skodindekset for kategorigruppe 1 er på et kritisk niveau i
renholdelseskvalitet med 7,25 i indeks.
o Skod udgør 63% af den samlede optalte affaldsmængde i analysen.
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Billeder fra årets analyse i Helsingør Kommune:

1

20

18

15

3

19
Tallet på billederne viser hvilket lokalitetsnummer der er tale om.

26

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 1_Konklusionsrapport for Helsingør Kommune - 2020.pdf

Småt affald
5,3

Indekstal i renhold for småt
affald på samtlige 80
målepunkter.

Renholdelsesbedømmelse:

Gråzone
mmelse:

Med et indeks på 5,3 har småt affald et gråzoneniveau i renholdelse i Helsingør Kommune.
Som det fremgår af indekssammenligningen inden for kommunegruppe B i diagram 3, så er
Helsingørs renholdelsesniveau placeret i den dårligste halvdel. Bemærk, at 4 B-kommuner har et
indeksniveau på 2 i renholdelseskvalitet. (tilfredsstillende niveau)

Diagram 3
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Småt affald
Sortering af lokaliteterne i forhold til mængderne af småt affald:
Skema 15 viser de lokaliteter der har de største problemer med småt affald. Hele 3 lokaliteter har
fået bedømmelsen: Meget kritisk niveau. På hver af de 3 lokaliteter blev der i alt optalt mere end
400 stykker småt affald. Det er kun 8% af affaldsmængderne for småt affald der har fået et indekstal
på mellem 1 og 4. (Tilfredsstillende eller acceptabelt niveau)
Skema 15: Sortering af småt affald efter mængder

Lok.
nr.:

Småt affald*

Gennemsnit
Indeks
pr.
tal
målepunkt:
sorteret
(styk)

Bedømmelse af
renholdelsesniveauet
samt andel af affalds
mængder i procent.

8

Hovvej, Espergærde

139

8,25

5

Busstationen

136

8,25

12

Prøvestencentret

102

8

7

Trækbanen ved Kongevejen

97

7,75

9

Ny Kronborgvej

96

7,75

14

Rønnebær Allé

92

7,75

2

Havnegade

71

7

10

Egevænget

52

6

1

Simon Spies Plads

51

6

19

Esrumvej ved klostermosevej

47

5,5

11

Idrætsvej

40

5

4

Legepladsen ved Mørdrupskolen

39

5

6

P-plads Søndre Strandvej

36

5

3

Brostræde

24

4

20

Gummistranden

17

3,5

Acceptabelt niveau:

15

Bretagnevej, Hornbæk

13

3

7%

16

Halvdansvej, Tikøb

13

3

13

Sct. Olai Gade

13

3

17

Engdalen, Hornbæk

6

2

18

Kildekrog ved villingebækvej

4

1

Meget kritisk niveau:
35%

Kritisk niveau:
42%

Gråzone niveau:
15%

Tilfredsstillende
niveau:
1%

*De 3 farver i kolonnen henviser til den renholdelsesgruppe som lokaliteten tilhører
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Småt affald
Generelt om småt affald i analysen:
Af nedenstående delkonklusioner for småt affald fremgår det, at småt affald i Helsingør Kommune
ligger på et gråzoneniveau i renholdelseskvalitet. Bemærk kommunens placering i
renholdelseskvalitet set i forhold til de øvrige kommuner i gruppe B.

5 delkonklusioner om småt affald:
Renholdelsesniveau:
o Helsingør Kommune har et gråzonen niveau i renholdelseskvalitet for
småt affald. (indekstal 5,3)
o Der er i gennemsnit blevet optalt 54 stykker småt affald pr.
målepunkt for de 80 analyserede målepunkter.

Kritiske lokaliteter:
o Der er 7 kritiske lokaliteter for småt affald, svarende til 68% af de
optalte mængder for småt affald.

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o Kun 7 ud af 20 lokaliteter har et tilfredstillende eller acceptabelt
renholdelsesniveau, hvilket er væsentligt under gennemsnittet for de
øvrige kommuner i gruppe B
o Bemærk det høje styk antal for småt affald på Busstationen. (136
styk pr. målepunkt)

Top-5 andel:
o Top-5 lokaliteterne for småt affald udgør 53% af affaldsmængden.

Benchmarking:
o Helsingør Kommune ligger i den dårligste halvdel i
renholdelseskvalitet målt i forhold til de øvrige 8 kommuner i
kommunegruppe B.
o Bemærk, at der er 3 lokaliteter fra adfærdsgruppen blandt Top-5.
o Småt affald udgør 28% af den samlede optalte affaldsmængde i
analysen. Det er 5 procentpoint over gennemsnittet for gruppe B.
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Stort affald
4,2

Indekstal i renhold for stort
affald på samtlige 80
målepunkter.

Renholdelsesbedømmelse:

Delvist acceptabelt
mmelse:

Med et indeks på 4,2 har stort affald et delvist acceptabelt renholdelsesniveau i Helsingør Kommune.
Som det fremgår af indekssammenligningen inden for kommunegruppe B i diagram 4, så er Helsingør
Kommunes renholdelsesniveau placeret i den dårligste halvdel i forhold til de øvrige kommuner.
Kommunerne i gruppe B har generelt et lidt bedre indeks for stort affald sammenlignet med småt
affald. Det bør bemærkes, at ingen B-kommuner har et renholdelsesgennemsnit på gråzone niveau
eller kritisk niveau.

Diagram 4
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Stort affald
Sortering af lokaliteterne i forhold til mængderne af stort affald:
HDR har i særlig grad fokus på de lokaliteter der har de højeste indekstal. (Meget affald på
lokaliteten). I skema 16 er lokaliteterne derfor sorteret faldende i forhold til affaldsmængderne i
gennemsnit pr. lokalitet. For stort affald er der tale om 6 lokaliteter der har et kritisk eller delvist
kritisk niveau i renhold. I Brostræde og Sct. Olai Gade, der har en høj intensitet af gående, blev der
dog kun optalt 5 stykker stort affald i gennemsnit pr. målepunkt. Dette svarer til et tilfredsstillende
niveau. Generelt er stort affald et byproblem.
Skema 16: Sortering af stort affald efter mængder

Lok.
nr.:

Stort affald*

Gennemsnit
pr.
målepunkt:
(styk)

Indeks
tal
sorteret

Bedømmelse af
renholdelsesniveauet
samt andel af affalds
mængder i procent.

Meget kritisk niveau:
21%

9

Ny Kronborgvej

74

8,25

5

Busstationen

40

7

7

Trækbanen ved Kongevejen

37

7

12

Prøvestencentret

27

6

2

Havnegade

24

6

1

Simon Spies Plads

22

6

14

Rønnebær Allé

17

5

10

Egevænget

16

5

11

Idrætsvej

16

5

6

P-plads Søndre Strandvej

14

4

8

Hovvej, Espergærde

14

4

16

Halvdansvej, Tikøb

9

4

4

Legepladsen ved Mørdrupskolen

9

3

19

Esrumvej ved klostermosevej

9

3

3

Brostræde

5

2

13

Sct. Olai Gade

5

2

20

Gummistranden

5

2

15

Bretagnevej, Hornbæk

3

2

17

Engdalen, Hornbæk

2

1

18

Kildekrog ved villingebækvej

1

1

Kritisk niveau:
43%

Gråzone niveau:
14%

Acceptabelt niveau:
16%

Tilfredsstillende niveau:
6%

*Når affaldet i længde og bredde er større end bredden på et kreditkort så optælles affaldet som stort affald.
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Stort affald
Generelt om stort affald i analysen:
Af nedenstående delkonklusioner for stort affald fremgår det, at stort affald i Helsingør Kommune
ligger på et delvist acceptabelt renholdelsesniveau. Generelt er problemerne med stort affald ikke på
samme kritiske niveau, som er gældende for skod og småt affald i Helsingør Kommune.

5 delkonklusioner om stort affald:
Renholdelsesniveau:
o Helsingør Kommune har et indeks på 4,2 i renholdelseskvalitet for
stort affald. (Delvist acceptabelt)
o Helsingør Kommune ligger i den dårligste halvdel i
renholdelseskvalitet målt i forhold til de øvrige 8 kommuner i
kommunegruppe B.

Kritiske lokaliteter:
o Der er 3 kritiske lokaliteter for stort affald og 3 lokaliteter med et
delvist kritisk niveau.

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o 11 ud af 20 lokaliteter har et tilfredstillende eller acceptabelt
renholdelsesniveau for stort affald.
o Antallet af stort affald på det enkelte målepunkt er i gennemsnit på
17 styk.

Top-5 andel:
o Top-5 lokaliteterne udgør 59% af affaldsmængden for stort affald.
Denne procent er stort set på samme niveau som for skod og småt
affald.
o Bemærk at der er 3 lokaliteter fra adfærdsgruppen blandt Top-5.

Benchmarking:
o Stort affald udgør kun 9% af den samlede optalte affaldsmængde i
analysen. Da stort affald er meget synligt, opfattes denne
affaldsgruppe ofte som mere problematisk end hvad analysetallene
viser.
o Kun 22% af mængderne for stort affald er optalt på lokaliteter, der
har en acceptabel eller tilfredsstillende bedømmelse i renhold.
o Generelt er stort affald kun et problem i Helsingør Kommune på et
begrænset antal lokaliteter.
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Fokus på Top-5 lokaliteternes renholdelsesniveau i Helsingør
Kommune
HDR’s tekniske bedømmelse af renholdelsesniveauet:
Som det fremgår af nedenstående skema 17, så udgør Top-5 lokaliteterne 58% af den samlede
optalte affaldsmængde. HDR anbefaler derfor, at Helsingør Kommune i særlig grad har fokus på Top5 lokaliteterne. Hvis det er muligt for kommunen at begrænse skodmængderne på disse 5
lokalitetstyper til et indekstal 4, svarende til et delvist acceptabelt niveau, så vil kommunens samlede
renholdelsesindeks for skod komme i nærheden af indeks 4. Dette svarer til et delvist acceptabelt
renholdelsesniveau. HDR vurdere, at indekstallet 3 vil være målstyringsniveauet på skod området for
de kommende 2-4 år. Helsingør Kommunes indekstal er i analysen på 5,6 for skod.
Renholdelsesniveauet for småt affald bør også forbedres de kommende år.
I nedenstående skema 17 er de lokaliteter vist som har de største problemer med henkastet affald.
Skemaet viser også indeksniveauet for de enkelte lokaliteter og hvor stor en andel af de samlede
affaldsmængder, som er blevet optalt på lokaliteterne.

HDR anbefaler, at Helsingør Kommune arbejder med en nedbringelse af henkastet affald på de 5
lokaliteter der er nævnt i skema 17. Navnlig lokalitet nr.5 og 7 bør være i fokus.

Skema
17
Lok.
Nr.:

Lokalitetsadresser med
de største
affaldsproblemer
i analysen:

Vægtet
indeks pr.
lokalitet:

Top-5

Det
primære
affalds
problem på
lokaliteten

Top-5 andel af de
samlede
affaldsmængder i
analysen:

Skod, stort og
småt affald
Skod, stort og
småt affald

5

Busstationen

8,54

7

Trækbanen ved Kongevejen

7,86

9

Ny Kronborgvej

7,84

Skod, stort og
småt affald

12

Prøvestencentret

7,70

Skod, stort og
småt affald

14

Rønnebær Allé

7,28

Skod

58%

På næste side vises målepunktplaceringen ved Trækbanen. Denne lokalitet er en af de fem lokaliteter
nævnt i skema 17. Bemærk, at der ialt blev optalt 1.242 skod på de 4 målepunkter.
I bilag 1: Målepunktsrapport, kan man se målepunktsplaceringen for alle 80 målepunkter.
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Målepunkts placeringen ved Trækbanen:
Nedenstående billede viser skodproblemerne for lokalitet nr. 7. Navnlig på målepunkt P og S-1.
HDR anbefaler, at der i særlig grad sættes fokus på en optimering af denne lokalitet.

Der blev i alt optalt 1.242 skod på de 4 målepunkter ved Trækbanen.

Foto fra bilag 1: Målepunktsrapport for Helsingør Kommune
Kommune
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Hvordan optimeres de enkelte kritiske lokaliteter?
Som tidligere nævnt, arbejder HDR ud fra den strategi, at det er de mest kritiske lokaliter inden for
renholdelsesgruppen: Adfærd (blå lokalitet), som der i første omgang skal sættes fokus på, når
affaldsmængderne i kommunen ønskes nedbragt.
Som afslutning på årets kortlægningsanalyser i kommunen, tilbyder HDR at præsenterer rapportens
konklusioner, på et møde ude i den enkelte kommune. På dette møde drøftes i særlig grad
optimeringsmulighederne for de kritiske lokaliteter herunder de særlige problemområder pr.
lokalitet. HDRs tilbyder altid at medvirke i processen omkring en optimering af lokaliteterne. HDRs
rolle fremgår af nedenstående beskrivelse.

Faglig rådgivning og sparring:
HDR indgår som faglig rådgiver eller som sparringspartner i mange optimeringprocesser ude i
kommunerne, hvor det er kommunen selv der ”driver” processen i forhold til den praktiske hverdag.
Kommunen har også ansvaret for den fysiske implementering af nye affaldsløsninger på de kritiske
lokaliteter.
HDR deltager primært i de faglige drøftelserne af problemområderne på de kritiske lokaliteter, samt i
den efterfølgende fastlæggelse af optimeringsmetoder.
HDR starter altid en optimering ude på lokaliteten, hvor der sker en kortlægning af trafikmønstrer og
en fastlæggelse af de forhold der er årsag til affaldsproblemerne på lokaliteten. Herefter drøftes valg
af optimeringsmetoder med kommunen, hvor HDR gør brug af de optimeringsprincipper der indgår i
HDRs ”værktøjskasse”. Se næste side.
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Kritiske lokaliteter
”Værktøjskasse” for optimering af henkastet affald:
Skod er det affald som er det største problem i alle kommuner. En målrettet indsats på dette område
vil derfor have en stort positiv effekt for både borgerne lokalt, men også for det helhedsindtryk
kommunen generelt viser i forhold til ønsket om en ren by og natur. Ofte er der dog også behov for
at arbejde med en nedbringelse af mængderne af stort og småt affald. Uanset affaldstype kan dette
ske ved hjælp af nedenstående optimeringsmetoder.

Kort beskrivelse af optimeringsmetoder:
”Mini” kortlægning:
Analyse af borgernes adfærd på lokaliteten før optimering. På baggrund af denne analyse udarbejder
HDR en anbefaling til nye affaldsløsninger.
Oprydning:
Før en optimering påbegyndes, skal lokaliteten ryddes for affald mm. Lokaliteten skal fx ryddes for
gamle cykler. Mangelde vedligeholdelse på lokaliteten skal også bringes i orden.
Information:
Information om nye optimeringstiltag på lokaliteten er helt nødvendig fra start. Kommunikationen
fastlægges under hensyn til den målgruppe man vil adfærds-påvirke. Kommunikationen bør altid ske
så tæt som muligt på det sted. hvor der er affaldsproblemer.
Dialog:
Samarbejde med virksomheder og udlejere omkring en fælles løsning på grænseflade-problemer.
Navnlig uddannelsessteder og trafikknudepunkter er her i fokus.
Tekniske løsninger:
Valg af den rigtige tekniske løsning på lokaliteten ud fra borgeradfærd. Her tænkes på antallet af
affaldsspande og brug af den rigtige type/ konstruktion af affaldsspand/ askebægre.
Synlighed:
Gennem brug af et synligt farvet bånd på affaldsspanden sikres det, at borgerne bliver
opmærksomme på/ kan se affaldsspanden. Det er også vigtigt, at der sikres en korrekt placering af
den enkelte affaldsspand i forhold til borgernes bevægelsesmønster.
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Ren Natur
For dels at understøtte kommunerne i deres bestræbelser på renholdelse, vel vidende at det kan
være vanskeligt at komme ud i randområderne med gammelt affald, og dels for at bevidstgøre og
engagere borgerne lokalt, har HDR i 2018 opstartet et nyt koncept: Ren Natur. HDR koordinerer en
indsats, hvor kommunerne udpeger ruter til indsamling af affald. Frivillige lokale foreninger samler
henkastet affald på ruterne, og nationale virksomheder sponsorerer foreningernes indsats.
I kan læse mere om Ren Natur på dette link: https://rennatur.org/
Konceptet sikrer både en renere natur i kommunen, og såvel nationale som lokale virksomheder kan
gøre en positiv forskel for naturen. Men ikke mindst skaber det glæde-og fællesskab i de frivillige
foreninger, der med deres affaldsindsamlinger dels tjener penge til deres forening, dels får masser af
positiv anerkendelse og mulighed for at holdningspåvirke øvrige borgere med deres positive affaldsadfærd i naturen og det øvrige offentlige rum.
HDR koordinerer og faciliterer samskabelsen mellem kommuner, virksomheder og foreninger. I 2020
har 35 kommuner over hele landet deltaget i Ren Natur og mere end 400 foreninger har samlet
henkastet affald.
Helsingør Kommune har i 2020 været aktiv i Ren Natur. Særskilt rapport er fremsendt til NSPV.
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Årsrapport 2020
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Derfor gør
vi det..
År 2020 vil gå over i historien som et ganske særligt år. Det er helt sikkert! Først
brændte store dele af Australien og senere
Californien. Så spredte Covid-19 sine rædsler over det meste af kloden, mens vi her
i landet også har skullet forholde os til en
omfattende sexismedebat og et stort fokus
på det amerikanske valg. Vi er mange der
føler os afmægtige,
mens utrygheden
lige så stille kommer snigende. For
hvad kan vi gøre?
Har jeg som individ overhovedet en
indflydelse på min
omverden?
Svaret er et stort
JA og det er blandt
andet noget af det,
der fremgår af dette års Ren Natur
Årsrapport.
På trods af de omskiftelige tider, så står
konceptet stærkt og vi kan melde om en
sæson 2020, der er blevet gennemført på
bedste vis med rekordmange tilmeldte
foreninger og kommuner. Alle er gået til
snapperen med højt humør, stor ansvarlig-

SIDE: 2

hed og en imponerende opfindsomhed,
der har gjort at vi har kunnet gennemføre
391 indsamlingsruter fordelt over det ganske land. Her er der blevet indsamlet godt
1,4 mio. stykker affald og så er knapt 1,2
mio. kr. blevet udbetalt til det danske foreningsliv og det i en tid, hvor foreningslivet
netop har så hårdt brug for det.
Vi er mere end tilfredse! Vi er nærmest lykkelige.
For det bliver mere og mere tydeligt, at
Ren Natur kan noget ganske særligt når
det kommer til motivering og engagering
af den brede befolkning i en sag så vigtig
som miljø. Og her er det netop, at vi alle
hver især holder nøglen til den vedvarende
positive forandring af vores nærmiljø, hvormed det bliver mere rent og trygt at bo og
færdes i.
Af hjertet tak til alle fire indbyrdes afhængige samarbejdspartnere bestående af
sponsorer, kommuner, frivillige og det lille
Ren Natur-team i Hold Danmark Rent.
Vi har alle arbejdet hårdt for at sikre udbredelsen af de 3 værdier, som konceptet er
bygget på, nemlig bevidstgørelse om henkastet affald, glæde og sammenhold lokalt.
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National statistik over indsamlinger i Ren Natur

Oversigt over antal deltagende kommuner, ruter og frivillige som har samlet affald med Ren Natur i 2020.

Kommuner

Ruter i 2020

Frivillige i aktion

Indsamlede sække*

35

391

6241

2822

*Antallet af indsamlede affaldssække er større end angivet her, idet selvorganiserede indsamlingsgrupper bestående af ildsjæle samler affald ind i regi af Ren Natur hele året, men uden forpligtelse til at afrapportere mængder.

Kommuner aktive i Ren Natur 2020 var følgende:
Esbjerg, Fredericia, Fredensborg, Frederikshavn, Gladsaxe, Guldborgsund, Helsingør, Herning, Hillerød,
Hjørring, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Ishøj, Jammerbugt, Kolding, Køge, Middelfart, Næstved, Randers,
Rebild, Ringkøbing Skjern, Roskilde, Slagelse, Solrød, Stevns, Thisted, Odense, Vejle, Vejen, Vesthimmerland,
Vordingborg, Aabenraa, Aalborg, Århus

Region Nordjylland
Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg, Rebild
Ruter i alt
56
Frivillige		
859
Km ryddet
233,5
Km2 ryddet
0.0000488
Region Midtjylland
Aarhus, Horsens, Randers,
Holstebro, Herning, Ringkøbing- Skjern
Ruter i alt
67
Frivillige		
1297
Km ryddet
351
Km2 ryddet
64,10
Region Syddanmark
Esbjerg, Fredericia, Kolding,
Middelfart, Odense, Vejle, Vejen
Aabenraa
Ruter i alt
103
Frivillige		
1434
Km ryddet
628
Km2 ryddet
0,13
Region Hovedstaden
Hvidovre, Gladsaxe, Hillerød,
Fredensborg, Helsingør, Ishøj
Ruter i alt
55
Frivillige		
791
Km ryddet
283
Km2 ryddet
10,16

Nordjylland

Midtjylland
Hovedstaden

Syddanmark
Sjælland

Region Sjælland
Slagelse, Solrød, Køge, Vordingborg,
Næstved, Stevns, Guldborgsund, Roskilde
Ruter i alt
110
Frivillige		
1860
Km ryddet
650
Km2 ryddet
27,18

SIDE: 3
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Hvad lærte
vi af Ren Natur
i 2020?
Alle deltagende foreninger i Ren Natur skal udfylde en afrapporteringsformular inden deres sponsorpenge til klubkassen kan udbetales. Via de mange formularer
generes meget værdifuld viden om eksempelvis hvilke typer af affald de har fundet
og om hvordan de har oplevet at være med. Men der er også nogle centrale overordnede tendenser, der trækker en tråd gennem hele afviklingen af Ren Natur i
2020. Disse følger her:

Anerkendelse gør stolt
Vi kender det jo godt alle sammen. Det med at blive set
og anerkendt for noget man har sagt eller gjort. Det varmer dybt indeni og man fyldes af ny energi og mod på livet. Dette er sket mange gange i denne Ren Natur sæson,
hvor ekstra mange foreninger har fortalt os om, hvor dejligt det har været at blive vinket til, piftet ad og dermed
belønnet for deres lokale indsats med snapperne. Ofte
berettes også om en vis forundring over, at dette overhovedet forekommer. Men det er blot med til at gøre oplevelsen endnu bedre når anerkendelse kommer uventet.
Vi ved dog med sikkerhed at ny affaldsbevidsthed og adfærd ser dagens lys når man har været aktiv med Ren Natur, men vi ved også at det ikke stopper der. Også hos de
mange der vinker, pifter og dytter skabes en ny opmærksomhed på udfordringen med henkastet affald i naturen
– deres natur!
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Der opstår flere ringe i vandet
God energi spreder ringe i vandet og Ren Natur har lavet flere hækbølger i 2020! Man kan godt sige at konceptet ”gror” på de forskellige partnere og ”nye sprøde spirer”
ser dagens lys rundt omkring. Flere af de deltagende foreninger har i år rakt ud til andre foreninger i deres nærmiljø for i fællesskab at løse opgaven. Også i kommunerne er
konceptet vokset ind i flere forvaltninger og dermed skabt
en synergi mellem opgaver og mennesker. Og endelig har
flere af sponsorerne selv arrangeret festlige dage for medarbejderne og endda fået vores Miljøminister til at deltage
i en af dem. Og vi er glade for alle de nye spændende tiltag, som Ren Natur inspirerer til. De er alle mere end velkommen!

Så meget godt at fortælle
Ligesom de foregående år så har der været meget godt
at berette om Ren Natur i 2020. Historierne er mangfoldige og afspejler på bedste vis den diversitet, der er på spil
når mange forskellige mennesker trækker den samme vej.
5.049.100 mio. læsere/seer/lyttere er blevet informeret via
landets mange medier om de lokale Ren Natur aktiviteter
og her er de sociale medier helt i front. Rigtigt mange af
de deltagende foreninger benytter sig nemlig af muligheden for at fortælle om deres særlige indsats. Sponsorerne
har også været aktive med onlinekonkurrencer mm. Ren
Natur er bare en god historie der holder og det er ligegyldig hvem af de innoverede partnere, der fortæller den.

Ren Natur engagerer alle dele af befolkningen
Vi har sagt det før og nu siger vi det det igen! Ren Natur
er for alle! Intet afspejler det bedre end en opgørelse over
hvor mange forskellige typer af foreninger, som har været
aktive i 2020. Ud af de 391 foreninger hører 31% uden kategorien SPORT. Det være sig boldspil, gymnastik, Esport,
kampsport og meget mere. Herefter kommer kategorien
NATUR med 31%, som er spejdere, roere, husdyravlere,
vandrere, haveejere mm. Og endelig kategorien KULTUR/
SAMFUND, som i år har tegnet sig for 37% af de deltagende foreninger. Dette er højere end de foregående år. Denne kategori er en meget spændende samling af alt lige fra
motorcykelklubber til kronisk syge, kunstnere, væresteder,
lokale bylaug og rigtigt mange andre. Nye veje til bevidstgørende miljøarbejde åbner sig igen og igen.
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Mængder af affald indsamlet på landsplan i 2020
Ren Natur har i 2020 gennemført stikprøver i 14 kommuner. Foreningerne fik sammen med indsamlingsudstyret tilsendt en vægt samt et printet skema, hvori de blev bedt om at registrere antal af sække, antal stykker
affald, antal skod, antal andet affald end skod og vægten af sækkene.
På baggrund af stikprøven er gennemsnitsvægten for en sæk udregnet til at være ca. 4 kg. Derudover er der
foretaget en beregning på stikprøveanalysen, som viser at en gennemsnitlig sæk indeholder 508 stk. affald.
Andet affald er defineret som alt andet end skod. Nedenstående opstilling er baseret på disse udregninger.
Hold Danmark Rent og Ren Natur er i 2020 overgået til en ny form for opgørelse af affaldsmængder, idet vi
fremover regner i styk henkastet affald. Det er gjort ud fra en antagelse om at et styk affald repræsenterer en
handling hvor der er efterladt et stykke affald i naturen og denne handling kræver en modhandling, nemlig
opsamling. Et styk betonklods repræsenterer en stor mængde vægtmæssigt, mens 100 cigaretskod ikke fylder særlig meget på vægtskålen.

Vægt
Antal sække indsamlet i alt
Gennemsnitlig vægt i kg. pr. sæk
Samlet vægt i kg.

2822
4
11.288

Stykker affald fordelt på skod og andet affald
Gennemsnitlig antal stk. affald pr. sæk
Antal stk. affald i alt (508x2822)

508
1.433.576

Gennemsnitlig antal stk. andet affald pr. sæk

223

Gennemsnitlig antal skod pr. sæk

285

Procentfordeling af skod og andet affald
Gennemsnitlig antal skod pr. sæk i %

56%

Gennemsnitlig antal andet affald pr. sæk i %

44%

Note: Andet affald som metalskrot, indkøbsvogne, cykler, etc. som ikke kan være i en sæk, er ikke med i denne
beregning.
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Meget
mærkeligt
affald
Foreningerne afrapporterer fra deres indsamlinger, hvor de blandt andet fortæller
om deres fund, mængden af affald og diverse typer af affald. De bliver også bedt
om at bemærke mærkeligt affald. Typisk
ting der ikke lige
kan kategoriseres
indenfor gængse
typer affald eller
materialer.
Mange af foreningerne melder
tilbage med forundring over hvad de
finder og det giver
anledning til refleksion over både
egne og andres
adfærd og er med
til at øge bevidstheden om vores
natur og hvordan
vi passer på den.
Variationen er stor
når det kommer til henkastet affald og det
følgende er blot et udpluk af de mange,
mærkelige fund der er blevet gjort i løbet
af denne sæson.

Et oplæg til rygestop.
En gul vest fyldt med fuglemøg.
Et ildfast fad på stranden.
Skærm til lastbil.
En BH.
IPhone, ny men ødelagt af vand.
Lyserød plasticlegetøjshåndgranat.
Et gebis – underkæben.
Dæk fra crossere som har været anvendt
som åleruser.
En stor gymnastikmåtte.
Et bjerg af rundstykker, som nok var lagt
ud til fuglene.
Et løbehjul fordelt ud i mange stumper.
Gibsafstøbninger.
Et Hamsterbur i træ.
Mange små flasker Underberg.
Et pengeskab nogle jernplader.
Et gammelt gulvtæppe, der lå i vandkanten, samt en smadret metalboks.
Køkkenskabe som ikke kunne være i skraldeposerne.
Et skilt hvor der stod ”Henkastning af affald
forbudt”
En indkøbsvogn og støbejernsgryde.
30 - 40 gamle agurker i plast.
2 store beholdere med lattergas.
Skærmdele fra en knallert.
Stomipose og bleer.
Klinker, mormorskål.
7 liter mælk, cykeldæk, festivalstol.
En kølerhjelm og et par underbukser.
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Ren Natur
i Helsingør
Kommune
2020
Helsingør Kommune har været aktiv i Ren
Natur for anden gang i 2020. På baggrund
af kommunens størrelse består den fulde
pakke af 15 indsamlingsruter, kommunikationsmateriale, afrapporteringer og løbende koordinering af foreningernes tilmeldinger, udsendelse af
udstyr etc. Da tilmeldingen til Ren
Natur 2020 blev
forsinket, aftalte
vi at nøjes med 9
ruter.
Nordsjællands
Park og Vej – NSPV
er Ren Naturs kontakt i forhold til ruterne i Helsingør
Kommune. Vi valgte at genbruge de
8 ruter NSPV tegnede til Ren Natur
2019, og de blev
lagt på Ren Naturs
hjemmeside i februar måned.
Ren Natur leverede tekster til rekruttering
af foreninger via kommunens hjemmeside
og facebook, samt til direkte mails til kommunens foreninger. Desuden leverede Ren
Natur en pressemeddelelse til brug i den
lokale avis.
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I løbet af marts måned tilmeldte hele 22
foreninger sig Ren Natur. I løbet af april
og maj måned begyndte Indsamlingskalenderen at tage form i takt med, at de
enkelte foreninger meddelte deres ønskede indsamlingsdato. Indsamlingerne blev
gennemført fra 17. maj til 11. okt.
Pga. Covid-19 og dens økonomiske påvirkning på sponsoraterne, måtte vi indefryse
en enkelt rute, heldigvis viste det sig muligt
at åbne den efter sommerferien. En selvorganiseret gruppe i Helsingør Kommune,
de såkaldte ildsjæle, erstattede en rute. En
selvorganiseret gruppe går typisk sin selvvalgte og godkendte rute flere gange i løbet af året.
Således blev 8 foreningsruter gennemført i
2020. En enkelt forening meldte fra, da de i
foreningen ikke kunne samle nok deltagere, men det muliggjorde at en anden forening fik tilbudt deres rute.
Den opdaterede indsamlingskalender blev
sendt til NSPV ugentligt, så de i god tid
kunne organisere og afhente affaldet på de
udpegede dropsteder.
På næste side ses de lokale nøgletal samt
den komplette indsamlingskalender.
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Lokale nøgletal
Ruter 2020

Frivillige i
aktion

Antal sække

Estimeret antal
kilo*

Estimeret antal
styk**

8

139

80

320

40640

*På baggrud af stikprøveanalyse foretaget i 2020 er en sæk estimeret til at veje ca. 4 kg. Dertil kommer stort affald,
som ikke kan være i sækken.
** På baggrud af stikprøveanalyse foretaget i 2020 er en sæk estimeret til at indeholde et beregnet antal styk på 508.

Ruter
Tikøb By

Grønnehave
Strand og Reberbaneparken

Kongevejen

Hellebæk Strand

Mørdrup og Espergærde Gymnasium

Hornbæk Strand
og Sø
Kvistgård Industriby

Klik her
og se ruterne.
Tilgængelig
til 31.12.20

Indsamlingskalender
(Hvem gik ruten hvornår)

Forening
Rute nr.

Strandvejen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dato

Mandskoret Hamlet á Elsinore		
20. juni
Helsingør Skakklub			
7. juni
Helsingør GF - Kronborggymnasterne
17. maj
Helsingør Kvindekor			
17. maj
Nordøstsjællands Rideklub (NØR)
30. aug
Logen				10. okt
Sportsdykkerklubben Aquanaut		
23. aug
Kronborg Knights			
11. okt
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Respons fra
foreningerne
”De bedste oplevelser har været de anerkendelser og den ros, vi fik fra andre, da vi
gik rundt og samlede affald.”
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Gevinsten
En af de store gevinster ved arbejdet i Ren Natur er at opleve begejstringen, engagementet, sammenholdet og opfindsomheden som vi får i tilbagemeldinger
fra de mange deltagende foreninger. Mangfoldigheden af foreningerne er stor
og spænder lige fra motionsklubber, spejdergrupper, medborgerhuse, lokalråd,
kor, naturfamilier, sommerfuglebevægelser og bokseklubber, etc.
I indsamlingsperioden modtager Ren Natur afrapporteringer fra deltagerne
og samstemmende lyder det, at det som betyder allermest, er at kunne gøre
noget aktivt sammen som gavner miljøet og naturen og som samtidig styrker
sammenholdet i deres forening. Mange skriver desuden at de er blevet overraskede over affaldsmængderne og at de derfor er blevet mere bevidste om deres adfærd i fh.t. henkastet affald. Der er også en del positive tilkendegivelser,
når det viser sig at der ikke er særligt meget affald at finde.
Citater fra afrapporteringerne:
•
”Super hyggelig dag med megen positiv respons fra både indsamlere og
lokalbefolkning.”
•
”På overfladen så der rent ud, men da vi først kom i gang, viste det sig at
der var en overvægt af skod på turen.”
•
”Hyggeligt at gå sammen, en dejlig lang søndagstur med et godt formål.”
•
”Vi var overraskede over hvad og hvor meget affald der var, og over så få
skraldespande der er i det offentlige rum. Det var en rigtig god øjenåbner.”
•
”Den bedste oplevelse var den lokale isbod, som gav is til børnene som
tak.”
•
”Vi fik flere gode tilråb fra forbipasserende - såsom: ”Tak for at I gør det”,
”Seje kvinder”, ”Godt gået”.”
•
”Det bedste var de mange positive tilkendegivelser fra forbipasserende.”
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Hvilke typer affald blev der indsamlet
i Helsingør Kommune?
På baggrund af de 8 afrapporteringer, som vi har modtaget i Helsingør Kommune, fremgår det, hvilke typer af affald foreningerne oftest
har nævnt på tværs af ruterne i kommunen. Nedenfor er affaldstyperne opgjort i procent ud fra hvilke typer af affald, foreningerne har rapporteret flest gange.
Foreningerne har angivet affaldet i både typer og materialer. Dette er
ikke gjort konsekvent, hvorfor Ren Natur i opgørelsen har fortolket deres svar. Det betyder at de angivne procenter må betragtes som værende anvisende.
Skod (87%)
Plast (87%)
Papir/Pap (50%)
Glas/flasker (25%)
Metal/dåser (49%)
Andet (75%)
Fx bleer, konfetti, gryder, hundelorteposer, plysbamse

Af særlige lokale observationer
kan citeres følgende:
”Der var utroligt mange cigaretskod og sølvpapir og plastik fra cigaret pakker. Emballage fra is og plastflasker fandt vi også en del af på
turen. Der var desværre også en del bleer, som var smidt i buske og
på stranden efter brug.”
”Det største antal var cigaretskod som lå jævnt spredt langs kanter og
veje. Men ellers var der mest plastaffald I forskellige afskygninger.”
”Det var i sig selv mærkeligt overhovedet at finde affald, specielt lige
ved siden af en skraldespand.”
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Hvorfor ønskede
foreningerne at deltage?
Vi ved fra undersøgelser at det, der motiverer til
frivilligt arbejde, er at gøre en forskel, at være en
del af et fællesskab og at have det sjovt. Fra oplevelsesteori ved vi at sanser, følelser, adfærd og
identitet påvirkes af oplevelser, og at aktiv deltagelse giver en dybere meningsskabende oplevelse. En affaldsindsamling med Ren Natur lever
op til definitionen på et oplevelsesorienteret produkt, der bl.a. skal være forpligtende, autentisk,
unikt, involverende, lærende og relevant.
De 8 foreninger fra Helsingør Kommune skriver
i deres afrapporteringer, at de blev motiveret til
at samle affald med Ren Natur, fordi de kunne
hjælpe naturen med at blive et lidt renere sted,
passe på vores klima og miljø, fælles glæde ved
at gøre en god gerning, sprede bevidsthed om
vores fælles ansvar, at være et godt eksempel for
vores børn og unge, og at gøre noget godt for lokalområdet.

Hvad skal sponsorpengene
bruges til i foreningerne?
Ren Natur blander sig ikke i, hvad den enkelte
forening bruger sine sponsorpenge på. Det eneste krav der stilles er, at pengene skal gå til foreningsfremmende formål som f.eks. aktiviteter,
udstyr, undervisning mm. Det er dejligt at se, at
beløbet på de 3000 kr. har inspireret til mange
gode ting ude hos de frivillige foreninger.
Herunder kan ses, hvad de lokale foreninger i Helsingør Kommune bl.a. har anvendt deres indtjente sponsormidler til:
•
•

Flere foreninger nævner også fællesskabet, hyggen og at få en fantastisk afslutning inden de gik
på sommerferie.
Endelig er sponsorpengene på 3000 kr for indsatsen også en motivationsfaktor, da det gør foreningen i stand til at rejse penge ture og andre fælles
aktiviteter.

•
•
•
•
•

en tur til Finland, Nordisk camp til pigerne
fra Kronborg Knights U16.
fællesaktiviter for børnene i juniorklub og ponyklub
renovering af klubbens båd, udstyr og bygning.
redskaber
et sangkursus i august.
ekstra skak liveudstyr, så vi kan transmittere
endnu flere af vores turneringskampe online.
en ”Krop og Sjæl - rehabiliterings tur til Krakow”
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Hvilke forslag til nye ruter
er kommet fra foreningerne
i Helsingør Kommune?
Som et valgfrit spørgsmål er de deltagende foreninger blevet spurgt om, hvorvidt de har forslag
til områder i kommunen, hvor der med fordel kunne oprettes en Ren Natur rute i fremtiden. Dette
har 5 af de 8 foreninger svaret på og deres forslag
er som følger:
•

•
•

•
•

SIDE: 14

På Kongevejen ligger der altid en masse affald
(især drikke- og cigaretemballage). Ved alle
flaske/avis containere i byen, stiller folk umotiveret affald. På parkeringspladser ved skoven
er der også ofte umotiveret affald.
Gurrevej, Esrumvej, Kingosvej.
Det tog 2 personer 5 kvarter at samle op på
Rutebilstationen, her bør der gøres noget
mere for at publikum selv sørger for det. Desuden er det bedst, hvis en rute går ”rundt” - og
ender samme sted hvor man startede - og
stillede sin cykel eller bil.
Flere ruter i og omkring Helsingør, Snekkersten og Espergærde.
Omkring skolerne i Espergærde.

Har deltagerne fået et
andet syn på affald efter
indsamlingen?
Vi har spurgt foreningerne, om de har fået et andet syn på affald efter indsamlingen, og om de
fremover vil være mere opmærksomme på egen
og omgangskredsens adfærd. Vi har bedt dem
uddybe med egne ord. Herunder er nogle af deres udsagn:
”Vi talte om, at det er vildt så meget affald, der lå
rundt omkring. Det er skræmmende så mange
miljøsvin der findes i et lille oplyst land som Danmark. Vi troede, at vi passede bedre på vores natur end vi gør.”
”Børnene var meget overraskede over mængden
af affald, og hvad vi fandt mest af.”
”Det er ikke så ”nederen” at samle andres affald
op, som nogle af os havde troet. Den fornemmelse af at det gavner og ser pænt ud bagefter, er en
positiv oplevelse.”
”Det var chokerende at se så mange skod ligge
rundt om i naturen til fare for dyr.”
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Helsingør
Kommune
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Alle de gode
historier
Der er ikke noget så dejligt som at blive set og anerkendt for det,
man gør. Og den vinkel er også en del af Ren Natur, idet mange af
de deltagende foreningers indsats beskrives i individuelle artikler,
som lægges på Ren Natur’s hjemmeside under fanen
https://rennatur.org/i-goer-en-forskel/
Artiklerne sendes også til foreningen selv, samt til kommunen og
sponsorerne. Dette har gjort stor lykke hos mange og de gode historier er kommet vidt omkring.
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Meningsfuld søndag med kvindekoret
Som tidligere skrevet så er Ren Natur en rigtig god historie! Eller
Helsingør Kvindekor fortæller: ’Det er ikke så ”nederen” at samle
andres affald op, som nogle af os havde troet. Fornemmelsen af at
det gavner og ser pænt ud bagefter er en positiv oplevelse’. På den
hyggelige 8 km lange søndagsgåtur omkring Grønnehave Strand,
Reberbaneparken og Idrætsanlægget i det nordlige Helsingør fik
10 medlemmer af koret samlet 12 sække affald.
’Det bedste ved indsamlingen var de gode tilråb fra forbipasserende - såsom: ”Tak for at I gør det”, ”Seje kvinder”, ”Godt gået”’.
Klik og læs mere

Affaldet blev sat skakmat i Tikøb
Helsingør Skakklub samlede d. 7. juni henkastet affald på en 4 km
rute rundt i Tikøb. Heldigvis kunne de 19 skakspillere blot fylde 3
sække. Det var mest cigaretskod, som lå jævnt spredt langs kanter
og veje. Derudover var det mest plastaffald, bl.a. sutter, tennisbolde
og legetøj.

Klik og læs mere

’Vi havde nogle fantastisk hyggelige timer, hvor vi var delt op i 3
grupper med en ansvarlig i hver. Vi fik hurtigt et indtryk af, at der
ikke var meget skrald at komme efter, og det holdt stik resten af
dagen. Vi fik en goodiebag fra SPAR købmandens souschef Michael, som alle fik glæde af på ruten’, fortæller deltagerne. ’

Plastik og en tabt bamse
Sportsdykkerklubben Aquanaut havde 20 medlemmer på affaldsindsamling fra Julebæk til Højstrup i Helsingør Kommune d. 23.
aug. 12 fyldte affaldssække blev det til med bl.a. plastik, poser med
hundelorte, cigaretskod/cigaretpakker, glasflasker, dåser, en hjulkapsel, en jernstang, fiskeudstyr og en plysbamse.

Klik og læs mere

’20 glade medlemmer brugte 2-3 timer på at samle affald på
strækningen. Vi havde sørget for sponsorater, så vi startede med
lune/friske boller med ost og kaffe. Bagefter var alle med i lodtrækning om diverse gavekort/premiere’, fortæller deltagerne. ’Det bedste var, at der kom flere, end der var tilmeldt.

Unge ryttere samler affald
20 unge ryttere fra Nordøstsjællands Rideklub i Helsingør Kommune samlede henkastet affald ved Hornbæk Sø og Strand d. 30. aug.
15 sække blev fyldt med bl.a. plastik, småt brændbart, cigaretskod.
De fandt også en pose med en fuld flaske gin og 6 hele tonicvand.
’Det var en super hyggelig dag med megen positiv respons fra
både indsamlere og lokalbefolkning’, fortæller deltagerne. ’Den
bedste oplevelse var, at den lokale isbod gav is til børnene som tak.’

Klik og læs mere

Rideklubben NØR har haft adresse i Nygård siden 1. juli 1977, men
selve klubben blev oprettet i 1960.

Se flere af de gode historier på vores website her https://rennatur.org/i-goer-en-forskel/
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Samarbejdsprocesserne generelt
Ren Natur består lokalt af både sponsorer, kommunen, de frivillige og den lokale konceptansvarlige fra Ren
Natur. Et samarbejde, hvor man er indbyrdes afhængige af hinandens deltagelse, og hvor hver part har sit
ansvar og bidrager til helheden. Og hvordan er det så gået lokalt i Helsingør Kommune?

Afhentning af affald
Det er NSPV, der er ansvarlig for retmæssig bortskaffelse af
det henkastede affald, som foreningerne samler ind. Foreningerne sorterer affaldet i to fraktioner: brændbart for
sig og glas/metal for sig.
Aftalen er at NSPV’s driftsfolk henter det indsamlede affald på det aftalte droppunkt på ruten senest 48 timer efter affaldsindsamlingen. Afhentningen af det indsamlede
affald er tilsyneladende gået glimrende, kun en enkelt forening har henvendt sig til Ren Natur, da affaldet ikke var
hentet på droppunktet 4 dage efter indsamlingen. Omvendt har NSPV’s personale så vidt vides ikke kørt forgæves efter affald, som foreningerne selv havde bortskaffet

Samarbejde og koordinering mellem
Ren Natur og foreningerne
Det er Ren Naturs administration, der har den fulde koordineringsopgave med de tilmeldte foreninger, lige fra
allerførste tilmelding, over praktisk information og fastsættelse af indsamlingsdato, til udsendelse af udstyr og
modtagelse af afrapportering, samt udbetaling af sponsormidlerne.
Kontakten med foreningerne i Helsingør Kommune har
været rigtig fin og helt uproblematisk. Foreningerne har
været opfindsomme og samarbejdsvillige, når de har arrangeret deres indsamling. Der har været en stor interesse
for konceptet fra foreningernes side.

Kommunikationssamarbejdet lokalt
Ren Natur er en rigtig god historie, eller rettere sagt mange gode historier lokalt.
I Helsingør Kommune er ikke blot de små historier, som
Ren Natur har skrevet om nogle af indsamlingerne, blevet
delt på facebook og kommunens hjemmeside, men Helsingør Dagblad har også bragt artikler om konceptet og
affaldsindsamlingerne.
Samarbejdet mellem Ren Natur og NSPV’s kontaktperson
har været upåklageligt, og vi håber meget, at Helsingør
Kommune og NSPV ønsker at deltage i Ren Natur igen i
2021.
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TAK til vores
sponsorer
McDonalds Danmark - SPAR - WestWind - Danske Bank
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Samarbejdet
med vores
sponsorer
I 2020 har der været tilknyttet 4 nationale
sponsorpartnere til Ren Natur. Disse sponsorer er købmandskæde SPAR, restaurantkæden McDonalds, detailkæden West
Wind og Danske Bank.
Sponsorernes tilkendegivelser er meget
positive og de glæder sig over den
store opmærksomhed, som de mange indsamlinger
har fået lokalt såvel
som nationalt.
Alle 4 sponsorer har haft deres
egen tilgang til
konceptet og har nyttiggjort det på forskellig vis. Det har udmøntet sig i spændende
tiltag, der har bidraget positivt internt såvel
som eksternt hos virksomhederne. Fælles
for alle 4 sponsorer er deres vedholdende
fokus på hvordan de selv kan blive en del
af løsningen og derigennem være med
til at støtte de lokale initiativer rundt om i
landet.
Tak for samarbejdet i 2020
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McDonalds

SPAR

McDonalds har i alt 91 restauranter fordelt over
hele landet og de har været med siden testen
af konceptet Ren Natur i 2018, hvor de var hovedsponsor. I denne sæson er også McDonalds
restauranterne blevet mere involveret i de lokale
indsamlingsaktiviteter rundt om i landet, idet 49
aktive foreningerne har været forbi en restaurant
på deres rute, hvor de har fået en forfriskning.
Og det er noget der giver mening for de frivillige
at blive inviteret indenfor. Også personalet hos
McDonalds synes godt om de lokale besøgende,
der lyser op i deres gule veste.

SPAR er en sammenslutning af selvstændige
købmænd og kæden tæller 129 butikker fordelt over hele landet. SPAR har været en af hovedsponsorerne i Ren Natur i 2 år. SPAR er en del
af Dagrofa. I denne sæson er konceptet i yderligere grad kommet ud lokalt i butikkerne, idet
62 har været direkte eller indirekte involveret i
en rute, forstået på den måde at de aktive foreninger har besøgt butikken og fået en forfriskning. Særligt spændende blev det i Karrebæksminde den 20. august, hvor SPAR havde inviteret
en særlig gæst til affaldsindsamlingen – selveste
landets Miljøminister Lea Werdelin.

WestWind

Danske Bank

Westwind er en kæde af butikker, som udbyder
sports-, outdoor-, og fritidsbeklædning til både
voksne og børn. Butikkerne er fortrinsvis placeret
i Vestjylland og tæller i alt 27 butikker samt en
webshop. Westwind bidrager via salg af plastposer i butikkerne, hvor overskuddet går til blandt
andet Ren Natur. Butikskæden deltog i 2020 for
første gang og det betød at medarbejderne også
skulle lære konceptet bedre at kende. Derfor blev
der arrangeret 3 såkaldte WestWind-dage på kysterne i Jylland hhv. på Rømø, ved Blåvand og
ved Søndervig. Her deltog i alt 72 medarbejdere
og deres familier, som tilsammen fik samlet godt
½ tons marint affald på strandene.

Danske Bank sponsorerer Ren Natur i kraft af deres eget interne CSR-koncept Time to Give. Her
vælger medarbejderne selv hvilken organisation
de vil donere en halv arbejdsdag til og i 2020 blev
Ren Natur topscoren. Knapt 200 medarbejdere
valgte at gå en tur med en snapper på en rute
udvalgt af Ren Natur administrationen og dette blev gjort med højt humør og glæde. Rigtigt
meget affald blev samlet og alle gik til opgaven
med stort engagement. Aldrig har bankens CSR
afdeling oplevet så stor en tilslutning til noget internt frivillighedskoncept før, men alle er enige
om at en indsats for Ren Natur kan både ses og
mærkes.
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Årsrapporten er udarbejdet af:
REN NATUR
Frederiksgade 12, 1. sal
5700 Svendborg
CVR-nummer: 37297925

Udarbejdet af:
Lone Kramer, Projektkoordinator

Punkt 6: Hold Danmark Rent, Fredensborg
Orientering om Hold Danmark Rents rapport 2020 for Fredensborg kommune.
Indledning
NSPV har modtaget 2020 rapporten fra Hold Danmark Rent (HDR) omkring kortlægning
af henkastet affald. Rapporten for Fredensborg Kommune fremgår af bilag 1. HDR har i
2020 valgt, ikke at gennemføre borgerinterviews grundet COVID-19. Rapporten viser et
øjebliksbillede, taget over tre dage i løbet af foråret/sommeren. Rapporten er derfor en
tendensanalyse, da resultaterne påvirkes af årstiden, da der ikke smides de samme
mængder af affald sommer og vinter. Ligeledes er resultaterne af årets rapport
sandsynligvis præget af COVID-19, hvilket har betydet, at flere borgere har været
hjemme, de har ændret bevægelsesmønster, der har været retningslinjer der skulle
følges om afstand og lukkeforbuddene for caféer, barer, diskoteker m.m.
Det skal til rapporten tilføjes, at det er NSPV der fastlægger placeringen af det primære
målepunkt, på hver af de 20 lokaliteter, men at de tre sekundære målepunkter
fastlægges af HDR. Der er derfor mulighed for, at disse målepunkter går ind over private
arealer, hvor NSPV ikke har renholdelsespligt.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Sagsfremstilling:
Analysens grundlag
Der er samlet data fra 20 lokaliteter med i alt 80 målepunkter i kommunen og udført en
teknisk analyse med affalds optælling.
Årets resultat
Rapporten viser en stigning af skod på 25% (muligvis pga. COVID-19), hvilket får
skodindekset til, at ligge på et ”delvist acceptabelt” niveau.
Derimod ligger bedømmelsen for ”småt affald” (mindre end et kreditkort) og ”stort
affald” (større end et kreditkort) på et ”acceptabelt” niveau.
På den samlede bedømmelse ligger Fredensborg Kommune i kategorien ”delvist
acceptabelt niveau”. Sammenlignet med de øvrige kommuner i samme størrelse, ligger
kommunen i midten af skalaen.
HDRs anbefalinger
HDR peger på følgende fem fokusområder, hvor den samlede optalte affaldsmængde
udgør 57%. Kokkedal v. McDonalds (alle typer affald), Nivåhavn v. p-pladser (alle typer
affald), Jernbanegade, Slotsgaden (skod), Fredensborg Station (skod) og Humlebæk
Station, p-plads (skod).
HDR anbefaler et målstyringsniveau 3 for skod, for de kommende 2-4 år, hvor det i år er
på 4,4.
Status på NSPV ’s særlige indsats i Fredensborg kommune i 2020
Der var for 2020 flere planer om forsøg med ekstra løsninger til skod, på forskellige
placeringer i Fredensborg Kommune. Grundet COVID-19 og en mere usikker økonomi,
har vi i stedet haft fokus på, at omplacere flere af vores affaldsspande, så vi løbende kan
optimere vores placeringer, så affaldsspandene står, hvor der genereres mest affald.
Derudover har vi fået synliggjort vores affaldsspande i bybilledet, ved at montere
klistermærker med NSPV logo på.
Ligeledes har vi overvejet løsninger med maskinel tømning af større typer affaldsspande,
specielt til strandområderne. Det vil kræve en investering i materiel og nye affaldsspande
for, som på længere sigt vil spare både tid og kørsel/CO2.
Vi har kørt forsøg med sensorløsninger i vores mindre affaldsspande, hvor de melder ind
på en app, når de skal tømmes. Forsøget kører stadig og testes videre en periode
endnu.
Internt har vi justeret tidsregistreringen på renholdelsesområdet, for at kunne følge
forbruget bedre på byer og opgaver og ud fra dette få en bedre dokumentation som
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grundlag for udvikling. Sammenholdt med et pleje årshjul, får vi et stærkere værktøj, når
det er fuldt implementeret.
NSPVs planlagte særlige indsats i 2021
Vi er stadig opmærksomme på skod problematikken og undersøger løbende forskellige
askebægerløsninger, enten fristående eller placeret på de nuværende affaldsspande, der
kan være med til at afhjælpe problemerne.
Fremover vil vi på udvalgte strækninger tage en løvfaldsblæser med, så skodderne kan
blæses ud til fejemaskinen og på den måde forsøge at mindske mængderne af
henkastede skod.
Afhængigt af resurser vil vi gerne investere i flere intelligente affaldsspande, da vi fortsat
ser gode resultater med dem vi allerede har investeret i.
Vi vil udvikle videre på vores sensorløsninger i affaldsspandene og intelligent tømning.
Vi vil i løbet af foråret opsætte vores ”Giv et tip” app til at kunne lave et tip på skodaffald.
På den måde kan vi løbende lave målinger på, hvor mange henvendelser vi får omkring
skod på fx ét år, i sommerhalvåret, vinterhalvåret osv. Ligeledes kan vi nemmere
lokalisere problemerne og se om det er de samme placeringer der kommer henvendelser
på.
Økonomi/personaleforhold
De anbefalede indsatser holdes inden for den afsatte økonomi.
Kommunikation/høring
Rapporterne sendes efter bestyrelsens behandling til respektive kommuner.
Indstilling
Rapporten drøftes og orienteringen tages til efterretning
Orientering om projekt Ren Natur 2020 for Fredensborg Kommune
Indledning
Ren Natur 2020 er et Landsdækkende samarbejde mellem HDR, NSPV, kommunerne,
private sponsorer og frivillige foreninger. De deltagende foreninger modtager kr. 3000 fra
lokale og nationale sponsorer. Ren Naturs rapport er vedlagt som bilag 2.
Sagsfremstilling:
Analysens grundlag
Projektet er en mulighed for at få gjort en ekstra indsats, for at komme henkastet affald til
livs og samtidig give foreningerne en mulighed for at tjene et mindre beløb. Der er ikke
tale om et alternativt til den kommunale renhold eller til Danmarks
Naturfredningsforenings projekter.
Rollefordeling
NSPV laver indsamlingsruterne. HDR leverer snappere, veste og poser. Når
affaldsindsamlingen er slut, henter NSPV det opsamlede affald, på en aftalt placering.
HDR laver rutekort, rekrutterer og har kontakten med foreningerne, udbetaler sponsor
midler, udarbejder kommunikations materiale og udarbejder rapporter. Det udarbejdede
kommunikations materiale sørger NSPV i samarbejde med Fredensborg Kommune for,
at få udgivet på relevante kanaler.
Tilslutning, rekruttering og kommunikation
Tilmeldingerne til Ren Natur var forsinkede og blev muligvis ikke prioriteret pga.
COVID-19. For Fredensborg Kommune betød det derfor, at der kun var 49 frivillige der
deltog og Derfor kun fire ruter der blev gået.
Indsatsens resultat
Der blev i alt indsamlet 37 sække affald.
Der blev samlet mest affald (12 sække) på ruten ved Sørup Is hus og mindst affald (7
sække) på ruten ved Humlebæk Station. I Fredensborg Kommune var skod også det
affald man stykmæssigt, fandt mest af.
Foreningernes oplevelse
De fire foreninger i Fredensborg Kommune, var motiveret for at deltage, fordi de gerne
ville gøre noget godt for naturen og omgivelserne omkring dem. Ligeledes fordi, de kan
bidrage til, at forskønne byen og gøre en god gerning.
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I Fredensborg Kommune har sponsorpengene bl.a. kunne bidrage til:
• Kulturelle arrangementer for, at skabe mere liv og sammenhold i byen
• Hegn til et fårehold
• Musikere til foreningens næste korkoncert
Økonomi/personaleforhold
Indsatser holdes inden for den afsatte økonomi.
Kommunikation/høring
Rapporterne sendes efter bestyrelsens behandling til Fredensborg Kommune.
Indstilling
Orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 6: Hold Danmark Rent, Fredensborg
Orienteringen taget til efterretning.
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Kortlægning af henkastet affald
Fredensborg Kommune
Konklusionsrapport
2020
Konklusionsrapport 2019

Ny målepunkts rapport i bilag 1!
Lokalitet nr.2: Jernbanegade
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Velkommen til Hold Danmark Rents (HDR) rapport om
henkastet affald 2020
Hermed har vi fornøjelsen af at præsentere årets analyser af henkastet affald i jeres kommune.
Denne side er en læsevejledning, der giver et hurtigt overblik over rapportens indhold og ændringer i
forhold til 2019 rapporten.

Ændringer i analyserne:
o
o

o
o

Pga Corona-epidemien, og de deraf følgende afstandsregler, har vi i 2020 valgt ikke at
gennemføre borgerinterview rundt om i kommunerne.
I 2019 introducerede vi et skodindeks, og i 2020 har vi udviklet et indeks omkring
renholdelseskvalitet for både stort og småt affald. Denne rapport indeholder således en
samlet kvalitetsbedømmelse af alt henkastet affald ud fra et indekssystem.
Som noget nyt har vi i år udskiftet vores tidligere lokalitetsrapport med en
målepunktsrapport, der viser placeringen af alle 80 målepunkter i kortlægningsanalysen.
HDR har i årets rapport opdelt de 20 lokaliteter i 3 renholdelsesgrupper. Den første gruppe
indeholder lokaliteter, hvor renholdelsefrekvensen driftsmæssigt er i fokus (Frekvens). Den
næste gruppe sætter fokus på optimeringsmuligheder i renhold i forhold til borgeradfærd
(Adfærd). Den sidste gruppe indeholder de lokaliteter der kun har affaldsproblemer på
mindre områder af lokaliteten (Hotspot).

Rapporten indeholder i år følgende:
o

Konklusionsrapport 2020
På side 4 er der udarbejdet et kort resumé over analysens hovedresultater.

Bilag:
o
o
o

Bilag 1: Målepunktsrapport.
Bilag 2: Grunddata fra analysens optællinger på 80 målepunkter.
Bilag 3: Decimal-indeks

Bemærk:
Når der i konklusionsrapporten tales om et ”kommuneresultat”, er det altid et udtryk for det
samlede analyseresultat for de 20 udvalgte lokalitetstyper, der er blevet kortlagt. Tilsvarende er der
altid tale om ”henkastet affald”, når der i rapporten tales om renholdelsesstandarden,
renholdelsesniveauet eller affald generelt.

Al tekst med grå baggrund i analyseskemaerne viser landsresultater pr. kommunegruppe eller for
hele landet.

Alle HDR’s bemærkninger til de enkelte analyseresultater i kommunen vises med en sort ramme
omkring teksten.

2

Punkt 6, Bilag 1: Bilag 1_Fredensborg Konklusionsrapport - 2020.pdf

Hvad er en kortlægningsanalyse?
Kortlægningen er et øjebliksbillede
Kortlægningen er et øjebliksbillede over tre hele dage i forår/sommer perioden.
HDR’s medarbejdere besøger 20 forskellige typer af lokaliteter, 12 af bymæssig karakter og 8
indenfor boligområder og natur.
Den tekniske analyse består af en optælling af skod, småt affald og stort affald på de enkelte
lokaliteter. Der undersøges 4 målepunkter på hver lokalitet, altså i alt 80 målepunkter i kommunen.

Kortlægningen er en tendensanalyse
Kortlægningen af henkastet affald i kommunen viser tendenser i renholdelsesniveauet på de
offentlige arealer. Resultatet er naturligvis påvirkeligt af årstiden (borgere smider ikke den samme
mængde affald sommer og vinter), vejret (affaldet flytter sig i blæsevejr, og der er færre borgere og
dermed mindre affald på gaderne i regnvejr). Affaldsmængderne vil også være påvirket af særlige
arrangementer i byrummet og rengøringstidspunktet (hvornår og hvor ofte kommunen rengør på det
pågældende målepunkt).
Vi forsøger at tage højde for disse faktorer ved at lægge vores undersøgelser i den samme
analyseperiode hvert år, og på hverdage mellem kl. 10 og 17. Men de indbyggede usikkerheder
bevirker, at det kun er tendenser vi kan vise, også hvad angår udviklingen i affaldsmængderne lokalt
år for år.

Hvad skal rapporten bruges til?
Ser man på hele kortlægningsanalysens resultater, så er det nedenstående områder, som HDR i
særlig grad koncentrerer sig om, både i denne rapport og generelt. HDR arbejder ud fra den strategi,
at kortlægningsanalysen indgår som et hjælpeværktøj i kommunen, både i forhold til den interne
dialog, men også når nye affaldsløsninger skal findes ude på de enkelte lokalitetstyper.
•

•
•
•
•

Fastlæggelse af renholdelsesniveauet på de 20 lokalitetstyper ud fra en Top-Down strategi,
hvor kommunen primært bør sætte fokus på de kritiske lokaliteter med meget henkastet
affald.
Dialog med borgerne om renholdelseskvaliteten på lokaliteterne (suspenderet i år).
Beskrivelse af udviklingstendenser i affaldsmængderne, lokalt og nationalt.
Anbefalede indsatsområder med henblik på forandringer og forbedringer i kommunens
renholdelsesstandard (se renholdelsesgrupperne i rapporten).
Kommunikation af rapportens resultater både internt i kommunen og eksternt mod borger
og medier.

Analyseomfang
Vi har i år gennemført analyser i 25 kommuner, der repræsenterer alle landsdele og geografiske
områder. Disse kommuner er i rapporten inddelt i tre kommunegrupper (A, B og C) af hensyn til en
mere homogen sammenligning af resultaterne. Stort set alle analyseresultater rapporteres således
også på kommunegruppe-niveau.
Af skema 2 fremgår det, at kortlægningsanalyserne har en for stor repræsentation af store
kommuner (Gruppe C) set i forhold til indbyggerandelen på landsplan. Overrepræsentationen
modvirkes i en vis grad af en større besøgsfrekvens af borgere/ pendlere og turister i de store
kommuner.
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Resumé!
Bedømmelse af renhold:
Fredensborg Kommune 2020:

Delvist acceptabelt niveau
i renhold!

Nedenstående oversigt viser i resumé form konklusionerne af den samlede tekniske
kortlægning af Fredensborg Kommune. Der er i alt blevet optalt 6.994 stykker affald i
analysen, fordelt på 80 målepunkter og 20 lokalitetsadresser.
Kortlægningen af henkastet affald omhandler både en analyse af skod, småt affald og
stort affald og det er nedenstående 5 fokusområder der indgår i HDRs samlede
bedømmelse af renholdelsesniveauet for henkastet affald i Fredensborg kommune.

Renholdelsesniveau:
o Fredensborg Kommune har et delvist acceptabelt niveau i renholdelseskvalitet
for hele den tekniske analyse. (indekstal 4,3)
o Fredensborg Kommune ligger i midten i renholdelseskvalitet målt i forhold til
de øvrige 7 kommuner i kommunegruppe A.

Kritiske lokaliteter:
o Der er 5 lokaliteter med indekstal mellem 6 og 8, svarende til et kritisk niveau.
Lokaliteterne er primært kritiske på grund af for store skodmængder.

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o Skod udgør 58% af den samlede optalte affaldsmængde i analysen.
o Gennemsnittet i skodandel for kommunegruppe A er på 63%.
o Kun cirka 35% af mængderne for stort og småt affald er optalt på lokaliteter
der er tilfredsstillende eller acceptable i renhold.

Top-5 andel:
o Top-5 lokaliteterne med mest affald, udgør 57% af de samlede affaldsmængder
i analysen . Fokus på Top-5 lokaliteterne har således en stor effekt på det
samlede indekstal for alle 80 målepunkter.

Benchmarking:
o Der er tale om en stigning i det samlede antal optalte skod i 2020 på 25% i
forhold 2019 analysen. (Stigningen skyldes bl.a. Corona-problemer)
o Stort affald udgør kun 14% af den samlede optalte affaldsmængde i analysen.
Da stort affald er meget synligt, opfattes denne affaldsgruppe ofte som mere
problematisk end hvad analysetallene viser.

Se også konklusionerne for de enkelte affaldstyper inde i rapporten!
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Analysestruktur
Som i 2019 har vi også i 2020 analyseret 20 lokalitetstyper i to kategorigrupper. Gruppe 1 er en bykategori. Den består af lokaliteter med en høj intensitet af trafik og mennesker. Gruppen er inddelt i
3 kategorityper: centrum, trafik og knudepunkter. For den anden kategorigruppe er lokaliteterne
placeret i natur eller hvor mennesker bor. Disse er indelt i grupperne bolig og natur.

Lokalitetsstruktur:
Skema 1:
Kategori
type

Centrum

Trafik

Lokalitetsnummer

20 Lokalitetstyper
(80 målepunkter)

1

Torve og pladser

2

Hovedgader og gågader

3

Sidegader

4

Parker og rekreative områder

5

Busstationer, togstationer og
havne

6

Parkeringspladser i byområder

7

Hoved indfaldsvej

8

Lokal indfaldsvej

9

Turistattraktioner og
kultursteder

10

Skoler og gymnasier

Knudepunkter
11
12
13

Kategorigrupper:

Kategorigruppe 1:
Består af lokaliteter med en
høj intensitet af trafik og
mennesker

Kontorhuse, sportsarenaer,
hospitaler og universiteter
Indkøbscentre eller andre
indkøbsområder
Tæt befolkede boligområder i
indre by

14

Socialt boligbyggeri

15

Villa- og rækkehusbebyggelse

16

Lokalt mindre boligområde
(ikke ved de større byer)

17

Naturområder og naturstier

18

Søer, å-løb og kanaler

19

Skove og rastepladser

20

Strande og klitområder

Bolig

Kategorigruppe 2:
Intensiteten af trafik og
mennesker er lav på disse
lokaliteter.

Natur
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Følgende kommuner er blevet kortlagt i 2020
Nedenstående skema 2 viser fordelingen i indbyggerantal i de 25 kortlagte kommuner og fordelingen
for alle 98 kommuner. Analysen er underrepræsenteret med små kommuner. Kortlægningsanalysen
er dog repræsenteret med 8-9 kommuner fra hver kommunegruppe.

Skema 2:
Kommuner:

Antal indbyggere
pr. kommune 2019- opgørelse
(1000)

Ishøj

23

Albertslund

28

Halsnæs

31

Tønder

38

Fredensborg

41

Vordingborg

46

Ballerup

48

Kalundborg

49

Fredericia

51

Svendborg

59

Frederikshavn

60

Køge

61

Helsingør

63

Slagelse

79

Næstved

83

Roskilde

88

Herning

89

Kolding

93

Randers

98

Frederiksberg

104

Esbjerg

116

Odense

204

Aalborg

215

Århus

345

København

623

Samlet
indbyggerantal:

2.735

Andel af indbyggere pr.
kommunegruppe i
analysen

Antal kommuner i hver
gruppe for hele
Danmark:

Kommunegruppe A

Kommunegruppe A

Indbyggerantal:
Mindre end 50.000

Antal kommuner:
58

Andel af antal indbyggere i
analysen:
11%

Andel af antal indbyggere
i Danmark:
32%

Gennemsnit: 38.000

Gennemsnit: 32.000

Kommunegruppe B

Kommunegruppe B

Indbyggerantal:
Mellem 50- og 92.000

Antal kommuner:
29

Andel af antal indbyggere i
analysen: 23%

Andel af antal indbyggere
i Danmark: 32%

Gennemsnit: 70.000

Gennemsnit: 63.000

Kommunegruppe C

Kommunegruppe C

Indbyggerantal:
Over 92.000

Antal kommuner:
11

Andel af antal indbyggere i
analysen:
66%

Andel af antal indbyggere
i Danmark:
36%

Gennemsnit: 225.000

Gennemsnit: 190.000

Andel af antal indbyggere i
DK: 47%

98 kommuner
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HDR’s indekssystem til bedømmelse af renholdelseskvaliteten
HDR har i 2019 og 2020 udviklet et renholdelsesindeks for både skod, småt affald og stort affald .
Indeksene er et målstyringsværktøj inddelt i 9 indekstal og 5 indeksgrupper. Indekssystemet er
udviklet til brug ved en bedømmelse af renholdelseskvaliteten af henkastet affald på lokaliteterne,
affaldstyperne eller for hele kommunen. Disse indeks gør det muligt hurtigt at få et overblik over
problemets omfang generelt, på den enkelte lokalitet, ved en sammenligning med andre kommuner,
samt i udvikling over tid.
I forbindelse med HDRs udvikling af indekssystemet har HDRs konsulenter bedømt renholdelseskvaliteten på mere end 500 målepunkter, med henblik på en fastlæggelse af de mængder der skal
være gældende for det enkelte indekstal i indekssystemet. Bedømmelsen er sket for henholdsvis
skod, småt affald og stort affald. Indekssystemet benyttes bl.a. til at udvælge de lokaliteter, der er
kritiske i renhold og som i første omgang bør forbedres i renholdelseskvalitet.

HDRs indekssystem:
Skema 3:
Indeks
niveauer

Indeks
Tal

Meget
tilfredsstillende
niveau

1

Tilfredsstillende
niveau
Acceptabelt
niveau
Delvist
acceptabelt
niveau
Ikke
acceptabelt
niveau, men
dog ikke kritisk
Delvist kritisk
niveau

Indeks
gruppering

Stort
affald

Småt
affald

skod

0-2

0-5

0-5

2

3-5

6-10

6-15

3

6-9

11-20

16-30

10-14

21-35

31-45

15-20

36-50

46-65

21-35

51-65

66-99

Tilfredsstillende

Acceptabelt

4
5

”GRÅZONE”
niveau

6
Kritisk

Kritisk niveau

7

36-60

66-99

100-300

Meget kritisk
niveau

8

61-90

100-200

301-500

>90

>200

>500

Helt
uacceptabelt
kritisk niveau

Meget kritisk

9
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Analysemetode for den tekniske kortlægning
HDR’s kortlægningsmetode har de tidligere år været baseret på et visuelt skøn over
renholdelseskvaliteten på de enkelte målepunkter. Denne analysemetode er i 2020 ændret til en
kombineret tælle- og indeksanalyse, hvor HDR’s konsulenter i første omgang optæller affaldet på de
enkelte målepunkter for henholdsvis skod, småt affald og stort affald. De optalte mængder for hver
affaldstype indarbejdes efterfølgende i det nye indekssystem, der beskriver renholdelseskvaliteten
på lokaliteterne.
Beregningsmetoden ved fastlæggelse af kommunens vægtede indeks er beskrevet i nedenstående
skema 4:

Kolonne

1

2

3
Vægtet
andel af
mængder:

Skema 4:
Beregning af en
enkelt lokalitet

Styk affald
optalt:

Indekstal
med 2 decimaler:

Skod

145

7,00

67%

Småt affald

48

5,50

22%

Stort affald

24

6,00

11%

4
Vægtet
indekstal for
lokaliteten:

6,6
(Delvist kritisk)

Bemærkninger til den samlede indeksberegning (renholdelsesniveau) for en lokalitet:
Kolonne 1

Beregning af det gennemsnitlige antal optalte stykker affald på tværs
af de 4 målepunkter pr. affaldstype og lokalitetstype.

Kolonne 2

Fastlæggelse af indekstallet pr. affaldstype i forhold til de optalte
mængder i kolonne 1. Indekstallet er inkl. to decimaler der benyttes i
vægtningsberegningen for en lokalitet, for en kategori eller for hele
kommunen. Indeksskalaen med 2 decimaler for hver affaldstype kan
ses i bilag 3, vedhæftet denne rapport. Se også skema 3 med
indekstallene uden decimaler.

Proces 3

Kolonne 3

Beregning af procentfordelingen mellem de 3 optalte
affaldsmængder i kolonne 1. De 3 procenter indgår som
vægtningsfaktorer i forhold til en samlet beregning af det vægtede
indeks pr. lokalitetstype i kolonne 4.
Indekstallet pr. affaldstype i kolonne 2 udtrykker kvaliteten i renhold
på målepunkterne. Mængdefordelingen i optalte styk pr. affaldstype
benyttes efterfølgende som fordelingsnøgle ved beregning af det
samlede vægtede indekstal for en lokalitet på tværs af de 20
lokaliteter.

Proces 4

Kolonne 4

Samlet vægtet indekstal for lokaliteten på tværs af de 3 affaldstyper.
Hver indekstal pr. affaldstype indgår i den samlede
vægtningsberegning med den procent der fremgår af kolonne 3.

Proces 1

Proces 2

Proces 5

Når det vægtede indekstal for en lokalitet, er beregnet i kolonne 4, så beregnes det
vægtede indekstal for alle 20 analyserede lokaliteter. Denne beregning fremgår af skema
11. Det samlede indekstal i skema 11 svarer ikke til indekstallet i ovenstående
beregningseksempel.
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Analysemetoder på de 80 målepunkter
HDR kortlægger 80 målepunkter i hver kommune. Reglerne for en kortlægning fremgår af
nedenstående beskrivelse. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at skod ikke indgår i
affaldsgruppen for småt affald, idet skod har sin egen affaldsgruppe i analysen.
•

•
•
•
•
•

Når affaldet i længde og bredde er større end bredden på et kreditkort så optælles affaldet
som stort affald. Sugerør, vatpinde mm der har en længde der er større end længden på et
kreditkort optælles også som stort affald.
Det er de samme konsulenter fra HDR, der har gennemført alle kortlægningsanalyser, hvilket
sikrer en ensartet gennemførelse af analysen.
Målepunktets længde er på 100 meter og bredden op til 6 m.
Målepunktets bredde afsættes fra kantstenen (max 40 cm ud på vejbanen) og op til 6 meter
ind mod facader eller græsområder mm.
På grusstier fordeles de 6 meter i bredden ligeligt på hver side af stien
På visse målepunkter optælles affaldet på et areal svarende til ca. 5-700 m2.

Målepunkter fra lokalitet nr. 18: Sørup Ishus
Se målepunktsrapporten for alle
80 målepunkter i bilag 1
Bemærk!
Kommunen fastlægger
placeringen af det primære
målepunkt på hver lokalitet (P).
De 3 sekundære målepunkter
fastlægges af HDR. Disse
målepunkter kan ”gå ind” på
arealer, hvor kommunen ikke har
renholdelsespligten.

Eksempler på regler for optælling af affald på et målepunkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tyggegummi tælles ikke med i analysen.
Glasskår fra en knust flaske tælles kun med som ét stykke affald.
Hunde-ekskrementer tælles med som enten stort eller småt affald. Kun et stykke affald.
Madaffald tælles med som stort eller småt affald.
Småt affald der er mindre end et cigaretskod tælles ikke med i analysen.
Affald der er placeret i cykelkurve, barnevogne mm tælles med i analysen.
Affald der er placeret i blomsterkummer, på borde eller bænke tælles også med i analysen.
For affald bag et El-skab på gaden tælles kun det affald med som direkte kan ses af
konsulenten fra gaden.
Affald der flyder i en sø eller i et å-løb tælles med som henkastet affald, hvis det befinder sig
indenfor målepunktets 6 meter i bredden.
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Opdeling af lokaliteterne i renholdelsesgrupper
HDR arbejder med nedenstående 3 renholdelsesgrupper i analysesammenhæng. Ved at opdele
lokaliteterne i forskellige grupper er det muligt for kommunen at se fordelingen i affaldsmængder
mellem de enkelte grupper, og dermed hvor affaldsbelastningen er størst. Det er adfærds-gruppen
der i særlig grad kan optimeres ved hjælp af en række optimeringsværktøjer. Her tænkes på
oprydning, kommunikation, tekniske løsninger mm. Frekvens-gruppen kan stort set kun optimeres
gennem en ændring af kommunens renholdelsesfrekvens på lokaliteten. Frekvens-gruppen er derfor
tæt forbundet med kommunens driftsstyring.
Hotspots-gruppen er den gruppe der indeholder mindst affald og kræver derfor ikke den store
optimering. HDR definerer hotspots som lokaliteter med et lille areal/område med henkastet affald
der typisk befinder sig på naturområder og boligområder. Nedenstående 3 grupper kan benyttes af
kommunen til at fokusere på de lokaliteter, der i særlig grad har behov for en optimering.
Skema 5: Renholdelsesgrupper

Frekvens-gruppen

Adfærds-gruppen

Hotspots-gruppen

Frekvens-lokaliteter har en høj
intensitet af trafik og mennesker.
Lokaliteterne befinder sig i
bymidten og ved
hovedindfaldsveje. Disse
lokaliteter renholdes typisk af
kommunen ud fra et
frekvenshensyn.
Det er vanskeligt at optimere
disse lokaliteter på anden måde
end gennem en
frekvensvurdering.

Adfærds-lokaliteter renholdes
naturligvis også af kommunen og
ofte også med en høj frekvens.
Disse lokaliteter rummer
imidlertid mulighed for at
begrænse affaldsproblemerne via
tekniske løsninger og samarbejde
med private aktører, der befinder
sig i grænseområdet på
lokaliteterne.
Fokus på synlighed og
kommunikation indgår også som
værktøj på disse lokaliteter.

På de fleste natur- og
boligområder er der generelt ikke
de store problemer med affald.
Imidlertid viser HDR’s analyser, at
der ofte er affaldsproblemer på et
mindre afgrænset område ved en
bænk, ved indgang til et
naturområde eller i en park. Disse
”pletter” med henkastet affald
kalder HDR for hotspots og kan
bl.a. renholdes via HDR-konceptet
”Ren Natur” (læs om dette på s.
35)

Gruppens andel af de optalte
mængder:

Gruppens andel af de optalte
mængder:

Gruppens andel af de optalte
mængder:

Kommunegruppe A:

Kommunegruppe A:

Kommunegruppe A:

32%

49%

18%

Indekstal:
5,3

Indekstal:
5,4

Indekstal:
3,6

Resultater for
Fredensborg Kommune:

Resultater for
Fredensborg Kommune:

Resultater for
Fredensborg Kommune:

43%

35%

22%

Indekstal
6,0

Indekstal
4,2

Indekstal
3,1

Bemærkninger til skema 5: Fredensborg Kommunes indekstal for adfærdsgruppen, er generelt på et
lidt lavere niveau end for gruppe A som helhed = mindre affald i Fredensborg. Mængdeandelen for
frekvensgruppen er væsentlig over gennemsnittet for kommunegruppe A og med et højt kritisk
indekstal for Fredensborg Kommune. Hotspots gruppen er mængdemæssigt på niveau med
kommunegruppe A, og med et fint indekstal.
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Kommunegruppe resultater:
I de følgende skemaer vises det samlede analyseresultat på kommunegruppe niveau samt et enkelt
landsresultat. HDR har ikke tidligere indarbejdet samme års kommunegruppe resultater i
konklusionsrapporten. HDRs data er i 2020 blevet analyseret efter en ny struktur, der gør det
tidsmæssigt muligt, at medtage grupperesultater på affaldstype niveau, i konklusionsrapporten.
Da alle 25 kommuner skal være færdigberegnet før konklusionsrapporterne, kan færdiggøres, kan
rapporterne først blive sendt til kommunerne i perioden fra medio oktober til primo december.

Mængdefordeling af affald pr. kommunegruppe:
Skema 6
Samlet styktal optalt i
hele analysen i 2020

Skod

Småt
affald

Stort
affald

Samlet antal på
tværs af de 3
affaldstyper:

169.870

55.853

27.703

253.426
(Landstal)

67%

22%

11%

100%

63%

25%

12%

Fordeling for
kommunegruppe B:

67%

23%

9%

Fordeling for
kommunegruppe C:

70%

18%

12%

Samlet antal stykker optalt
affald i analysen:
Fordeling af henkastet
affald i procent:
Fordeling for
kommunegruppe A:

Gruppe A:
<50.000 indbyggere
Gruppe B:
50 -92.000
indbyggere
Gruppe C:
>92.000 indbyggere

Bemærkninger til skema 6: Skod andelen for gruppe C er lidt større end for gruppe A og B. Til
gengæld er andelen af småt affald mindre for gruppe C end for de øvrige 2 grupper. Bemærk
landstallet på 253.426 stykker affald optalt af HDR på lidt over 2000 målepunkter i Danmark. Dette
tal svarer i gennemsnit til 126 stykker affald pr. målepunkt. (Samlet tal for skod, småt affald og stort
affald)
Af landstallet fremgår det også, at skod udgør 67% af den samlede affaldsmængde.

Lokalitet nr.: 6 Humlebæk station
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Samlet teknisk resultat for
Fredensborg Kommune

Henkastet affald fra
kortlægningsanalysen i
Fredensborg Kommune!
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Hvor er analysen gennemført?
HDR’s tekniske analyse blev gennemført i uge 26 over 3 dage. Nedenstående kort viser placeringen af
de 20 lokaliteter i kommunen. Se adresserne på hver lokalitet i skema 8
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Adresser på de kortlagte lokaliteter
Kommunen har, efter anmodning fra HDR, udvalgt følgende 20 lokaliteter der er blevet kortlagt i
2020. Det er HDR der fastlægger de 20 lokalitetstyper.

Skema
7:

Lokalitetstype

Adresse

By

1

Torve og pladser

Nivå Center, Torv

Fredensborg

2

Hovedgader og gågader

Jernbanegade/ Slotsgaden

Fredensborg

3

Sidegader

Christian Boecksvej

Fredensborg

4

Parker og rekreative områder

Nivåvej

5

Busstationer, togstationer og
havne

Fredensborg Station

6

Parkeringspladser i byområder

Humlebæk station, P-plads

Kokkedal

7

Hoved indfaldsvej

Kongevejen/Humlebækvej

Fredensborg

8

Lokal indfaldsvej

Kokkedal/ McDonalds

9

Turistattraktioner og
kultursteder

Fredensborg Slot

Fredensborg

10

Skoler og gymnasier

Fredensborg skole

Fredensborg

11

Kontorhuse, sportsarenaer,
hospitaler og universiteter

Kratbjerg

Fredensborg

12

Indkøbscentre eller
indkøbsområder

Nivå Center, indkøb

Nivå

13

Tæt befolkede boligområder i
indre by

Kokkedal, Skovengen

Kokkedal

14

Socialt boligbyggeri

Islandshøjparken

15

Villa- og rækkehusbebyggelse

Kovangen Fredensborg

16

Lokalt mindre boligområde
(uden for større byer)

Strandvænget

17

Naturområder og naturstier

Fredstoften/ Fredetoftevej

18

Søer, å-løb og kanaler

Sørup ishus

19

Skove og rastepladser

Nivå Havn ved P-plads

20

Strande og klitområder

Nivå Havn ved indgang til strand

Nivå
Fredensborg

Kokkedal

Nivå
Fredensborg
Nivå
Karlebo
Fredensborg
Humlebæk
Nivå
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Borgerinterview 2020
Som nævnt i indledningen til denne rapport har det på grund af Corona-epidemien ikke været muligt
for HDR at gennemføre borgerinterviews i de 25 analysekommuner i 2020. Vi håber at kunne
gennemføre disse interessante interviews igen i 2021.
Til orientering for de læsere der måske ikke kender resultatet af borgertilfredshedsanalysen i
Fredensborg Kommune i 2019 kan vi oplyse, at 79% af de interviewede borgere var tilfredse med
kommunens renholdelses niveau.

79%
Tendensudvikling i mængderne af henkastet affald i 2020
HDR har i 2020 analyseret de samme 20 lokaliteter i kommunerne som i 2019. Dette skyldes, at det
var HDRs plan at måle forskellen i affaldsudviklingen for de enkelte målepunkter og for kommunen
som helhed i 2020. Desværre har borgernes bevægelsesmønstre ændret sig en del i det offentlige
rum i 2020 bl.a. på grund af myndighedernes retningslinjer om afstand og lukkeforbud for cafeer og
restauranter mm. Den ekstra store ferieaktivitet i Danmark, har også haft indflydelse på
renholdelsesniveauet i det offentlige rum.
Det er derfor meget vanskeligt at bedømme forskellen i mængdeudviklingen for henkastet affald fra
2019 til 2020. Da det kun var skod, der blev optalt på alle 80 målepunkter i 2019 analysen, så var det
under alle omstændigheder vanskeligt at vurdere udviklingen for stort og småt affald i 2020. Ser man
på forskellen i de samlede optalte mængder af skod i Fredensborg Kommune mellem 2019 og 2020
så er der tale om en stigning på 25% i skodmængderne i 2020.
I 2019 blev der i alt optalt 1.892 skod på de 72 målepunkter der også blev kortlagt i 2020. Adresserne
på lokalitet nr. 6 og 19 blev skiftet i 2020. På de samme 18 lokaliteter blev der i 2020 optalt 2.360
skod. Stigningen i skodmængderne kan bl.a. skyldes ændringer i borgeradfærden på grund af Coronaepidemien. En vurdering af tendensudviklingen i affaldsmængderne i kommunen bør derfor ikke
gennemføres så længe der er tale om en Corona-epidemi i Danmark.
Selvom årets tekniske analyse ikke kan benyttes i en tendensvurdering i forhold til tidligere år, så er
det vigtigt at gøre opmærksom på, at årets analyse på alle måder er interessant, hvad angår
sammenligning i indekstal og mængdetal på tværs af lokaliteter samt mængder pr. kommunegruppe
og affaldstype.

Stigning i skodmængderne på 25%
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Samlet teknisk resultat for Fredensborg Kommune i 2020
Skema 8 viser HDRs samlede bedømmelse af renholdelseskvaliteten for henkastet affald i
Fredensborg Kommune i 2020. Det tekniske analyseresultat på tværs af de 3 affaldstype beskrives
nærmere på de næste 4 sider. Herefter præsenteres analyseresultaterne for henholdsvis skod, småt
affald og stort affald.
Bemærk, at skod ”kun” udgør 58% af den samlede affaldsmængde i Fredensborg Kommune.

Skema 8:

Indeks
Tal

Renholdelsesbedømmelse

1

Meget tilfredsstillende niveau

2

Tilfredsstillende niveau

3

Acceptabelt niveau

4

Delvist acceptabelt niveau

5

Ikke acceptabelt niveau, men dog ikke kritisk

6

Delvist kritisk niveau

7

Kritisk niveau

8

Meget kritisk niveau

9

Helt uacceptabelt kritisk niveau

Fredensborg
Kommune
Mængdeandel i analysen:
Skod:

58%*

Småt affald:

28%

Stort affald:

14%

*En skodandel på 58% er et lavt niveau set i forhold til andre kommuner .

Lokalitet nr.18: Sørup Ishus
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Samlet resultat
Analysens tekniske hovedresultater for Fredensborg Kommune

4,3

Vægtet indekstal i renhold
for samtlige 80 målepunkter i
kortlægningsanalysen

Renholdelsesbedømmelse:

Delvist acceptabelt

Fredensborg Kommunes samlede renholdelsesindeks for henkastet affald er i 2020 opgjort til 4,3.
Dette indeks svarer til et delvist acceptabelt niveau i renholdelsesbedømmelse for alle 80
målepunkter der er blevet kortlagt af HDR. På de følgende sider bliver hovedresultaterne for
analysen præsenteret, både i forhold til andre kommuners renholdelsesniveau og forskellen i renhold
mellem skod, småt affald og stort affald i Fredensborg Kommune.

Kommunens samlede tekniske analyseresultat set i forhold til andre kommuner
i kommunegruppe A
Diagram 1 viser kommunens samlede indekstal i forhold til andre kommuner med nogenlunde
samme indbyggertal. Som det fremgår af Diagram 1 er Fredensborg Kommune placeret i midten af
gruppe A. Kommunens vægtede indekstal for alt henkastet affald er som nævnt på 4,3. Det er stort
set kun skodproblemer, som er årsag til det delvist acceptable resultat i bedømmelsen af
renholdelsesniveauet for Fredensborg Kommune. En enkelt kommune i gruppe A har fået et samlet
renholdelsesgennemsnit for alle 80 målepunkter på 6,6 i indeks. (Tæt på et kritisk niveau for hele
kommunen).
Diagram 1
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Samlet resultat
Indekstal pr. affaldstype i Fredensborg Kommune:
Skema 9 viser forskellen i indekstal og dermed renholdelsesniveau for skod, småt affald og stort
affald i kommunen. Skod har et gennemsnitligt renholdelsesniveau for de 80 målepunkter på 4,4 i
indeks, svarende til et delvist acceptabelt renholdelsesniveau. Renholdelseskvaliteten for både stort
og småt affald har er på et acceptabelt niveau.
Fredensborg Kommunes renholdelsesniveau er samlet på et delvist acceptabelt niveau, idet skod
området er det primære problem i kommunen. 58% af de optalte stykker affald er skod, hvilket er
5 procentpoint lavere end gennemsnittet på 63% for hele kommunegruppe A. Mange kommuner har
således større problemer med skod end i Fredensborg Kommune.

Fordeling af indekstal og mængder pr. lokalitet i Fredensborg Kommune:
Skema 9
Affaldstyper

Samlet
Samlet
Optalte
Kommunegruppens
indekstal for
renholdelses
stykker
%
%
hver
bedømmelse pr. affald i fordeling
fordeling
affaldstype:
affaldstype:
analysen:

Skod

4,4

Delvist
acceptabelt

4050

58%

63%

Småt affald

3,0

Acceptabelt

1973

28%

25%

Stort affald

3,6

Acceptabelt

971

14%

12%

Skema 10 viser hvor stor en andel af de optalte affaldsmængder der indgår i hver indeksgruppe. Af
skemaet kan man se, hvor stor en andel af det henkastede affald der er registreret på de kritiske
lokaliteter. Det skal bemærkes, at 56% af de optalte mængder for småt affald har fået bedømmelsen
kritisk eller helt uacceptabelt kritisk i renhold.
Procent andel af de optalte
stykmængder:

Skema 10
Indekstal for
lokaliteten

Samlet
renholdelses bedømmelse
pr. lokalitet:

Skod

Småt
affald

Stort
affald

9

Helt uacceptabelt kritisk niveau

0%

42%

0%

8

Meget kritisk niveau

0%

0%

26%

7

Kritisk niveau

63%

14%

9%

6

Delvist kritisk niveau

5

Gråzone niveau

17%

9%

30%

4

Delvist acceptabelt niveau

3

Acceptabelt niveau

17%

27%

27%

2

Tilfredsstillende niveau

1

Meget tilfredsstillende niveau

3%

8%

8%

20%

35%

35%

Andel af mængder der er optalt på lokaliteter der har et
acceptabelt eller tilfredsstillende niveau i renhold:
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Samlet resultat
Vægtet resultat i renhold pr. kategoritype i Fredensborg Kommune:
Fredensborg Kommunes samlede indekstal for kategorigruppe 1 (Centrum, trafik og knudepunkter)
er på 4,7 svarende til et delvist acceptabelt niveau, tæt på et gråzoneniveau.
Kategorigruppe 2 som omhandler bolig og natur har et samlet indekstal på 3,8 svarende til et
acceptabelt renholdelsesniveau. Det samlede indekstal på tværs af de 3 affaldstyper er vægtet i
forhold til affaldsmængderne pr. type. Se eksempel på indeksvægtningen i skema 4.
Skema 11: Samlet resultat pr. kategorigruppe

Lok.
Nr.:

Adresser i analysen:

Vægtet indeks*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nivå Centeret
Jernbanegade, Slotsgaden
Christian Boecksvej
Nivåvej, Nivå
Fredensborg Station
Humlebæk Station p-plads
Kongevejen v. Humlebækvej
Kokkedal v. Mcdonalds
Fredensborg Slot
Fredensborg Skole, Humlebækvej
Kratbjerg
Nivå Centeret, Nivåvej
Skovengen, Kokkedal
Islandshøjparken, Nivå
Kovangen
Strandvænget, Nivå
Fredstoften/Fredtoftevej, Karlebo
SørupIshus
Nivå havn ved p-pladser

3,22
6,71
4,53
2,19
6,42
6,26
3,87
8,21
4,13
2,83
2,79
4,87
5,04
5,83
2,86
1,74
1,00
2,83
6,89

Kategorigruppe 1
(BY)

Kategorigruppe 2
(Natur og
bolig)

3,22
6,7
4,5
2,2
6,4
6,3
3,9
8,2
4,1
2,8
2,8
4,9
5,0
5,8
2,9
1,7
1,0
2,8
6,9

20 Nivå havn/strand

4,41

4,4

Samlet kommuneresultat: (Indeks)

4,3

4,7

3,8

Bedømmelse af renhold:

Delvist
acceptabelt
niveau

Delvist
acceptabelt
niveau

Acceptabelt
niveau

*Den gule farve i indekskolonnen svarer til et delvist kritisk renholdelsesniveau. Rød farve = Meget kritisk nivau
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Samlet teknisk resultat
Nedenstående oversigt viser 5 delkonklusioner for den samlede tekniske kortlægning af Fredensborg
Kommune. Gennemsnitstallet for hele kommunegruppe A er på 63% i mængdeandel for skod. I
analysen er der i alt 5 lokaliteter med et kritisk eller delvist kritisk renholdelsesniveau. Skod er alene
årsag til det kritiske niveau på 3 af de 5 lokaliteter. (Se skema 17)

5 delkonklusioner for den samlede analyse:
Renholdelsesniveau:
o Fredensborg Kommune har et delvist acceptabelt niveau i
renholdelseskvalitet for hele den tekniske analyse. (indekstal 4,4)
o Fredensborg Kommune ligger i midten i renholdelseskvalitet målt
i forhold til de øvrige 7 kommuner i kommunegruppe A.

Kritiske lokaliteter:
o Der er 5 lokaliteter med indekstal mellem 6 og 8 svarende til et
kritisk niveau. Lokaliteterne er primært kritiske på grund af for
store skodmængder.

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o Cirka 35% af mængderne for stort og småt affald er optalt på
lokaliteter der er tilfredsstillende eller acceptable i renhold.
o Indelstallet for skod indenfor renholdelsesgruppen: Adfærd er på
6,0 svarende til delvist kritisk niveau i renholdleseskvalitet.

Top-5 andel:
o Top-5 lokaliteterne udgør 57% af mængderne for skod, småt
affald og stort affald. Fokus på Top-5 lokaliteterne har således en
stor effekt på det samlede indekstal for alle 80 målepunkter.

Kopi af
Benchmarking:
skabelon nr. 3

o Skod udgør 58% af den samlede optalte affaldsmængde i
analysen. (4050 skod på 20 lokaliteter)
o Der er tale om en stigning i det samlede antal optalte skod i 2020
på 25% i forhold 2019 analysen.
o Stort affald udgør kun 14% af de samlede affaldsmængder.
o I HDRs borgeranalyser fra tidligere år, er det stort affald og skod
som borgerne peger på som det største problem. Mængde
andelen for stort affald er som nævnt kun på 14% i 2020
analysen.
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Samlet teknisk resultat for
nedenstående 3 affaldsgrupper
i Fredensborg Kommune

Skod

Småt affald

Stort affald

På de næste sider vises analyseresultaterne
for ovenstående 3 affaldstyper.
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Skod
4,4

Indekstal i renhold for skod
på samtlige 80 målepunkter.

Renholdelsesbedømmelse:

Delvist acceptabelt
mmelse:

Med et indeks på 4,4 er renholdelsesniveauet for skod delvist acceptabelt for Fredensborg
Kommune. Som det fremgår af sammenligningen i indeks inden for kommunegruppe A i diagram 2,
så er Fredensborg Kommunes renholdelsesniveau for skod placeret i midten set i forhold til de øvrige
A-kommuner.
Det gennemsnitlige antal skod pr. målepunkt i Fredensborg Kommune er på 51 styk. Gennemsnittet
pr. målepunkt for alle godt 2000 målepunkter i de 25 analyserede kommuner er på 84 skod pr.
målepunkt.
Det skal her bemærkes, at det gennemsnitlige indekstal for skod er beregnet på basis af indekstallene
for de 20 analyserede lokaliteter.

Diagram 2
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Skod
Sortering af lokaliteterne i forhold til skodmængder:
Af skema 12 fremgår det, at skodproblemet i Fredensborg Kommune i særlig grad er koncentreret
omkring 6 lokalitetstyper i byområdet. Kun 20% af de samlede skodmængder er registreret på
lokaliteter med et acceptabelt eller tilfredsstillende renholdelsesniveau. Bemærk, at der er 3
lokaliteter blandt Top-5 som tilhører frekvens-renholdelsesgruppen.
Den lokalitet med de største skodproblemer er lokalitet nr. 8, Kokkedal ved McDonalds. Her blev der
optalt 126 skod i gennemsnit pr. målepunkt.
Skema 12: Sortering af lokaliteter efter skodmængder

Lok.
nr.:

Skod*

Gennemsnit
pr.
målepunkt:
(styk)

Indeks
tal
sorteret

Bedømmelse af
renholdelsesniveauet
samt andel af affalds
mængder i procent.

8

Kokkedal v. Mcdonalds

126

7

19

Nivå havn ved p-pladser

120

7

2

Jernbanegade, Slotsgaden

109

7

Kritisk niveau:

5

Fredensborg Station

108

7

63%

6

Humlebæk Station p-plads

101

7

14

Islandshøjparken, Nivå

73

6,25

13

Skovengen, Kokkedal

61

5,5

Gråzone niveau:

Nivå Centeret, Nivåvej

56

5,5

17%

3

Christian Boecksvej

55

5

9

Fredensborg Slot

39

4,5

7

Kongevejen v. Humlebækvej

36

4

Nivå havn/strand

34

4

Acceptabelt niveau:

1

Nivå Centeret

27

3,5

17%

18

SørupIshus

22

3

10

Fredensborg Skole, Humlebækvej

19

3

11

Kratbjerg

8

2

4

Nivåvej, Nivå

7

2

Tilfredsstillende niveau:

15

Kovangen

7

2

3%

16

Strandvænget, Nivå

6

2

17

Fredstoften/Fredtoftevej, Karlebo

1

1

12

20

*De 3 farver i kolonnen henviser til den renholdelsesgruppe som lokaliteten tilhører
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Skod
Fordeling af skodmængder for de 3 renholdelse grupper:
Skema 13 og 14 viser fordelingen i skodmængder mellem de 3 renholdelsesgrupper. Adfærdsgruppen
indeholder 41% af mængderne og er den gruppe som i størst udstrækning kan optimeres gennem
brug af forskellige indsatsområder på de enkelte lokaliteter. Bemærk, at det kun er 19% af
skodmængderne der er optalt på de 7 lokaliteter indenfor Hotspots gruppen. (natur og bolig)
Se beskrivelsen af HDRs ”værktøjskasse” på side 36. Værktøjskassen kan benyttes ved kommunens
optimering af renhold på lokaliteterne. Se også skema 17 der beskriver de lokaliteter der har de
største affaldsproblemer i Fredensborg Kommune.

Skema 13: Fordeling af affaldsmængder pr. renholdelsesgruppe

Mængdefordeling for skod i Fredensborg Kommune for de 3
renholdelsesgrupper:
Skema 14
Fordeling af skodmængder for de 3 renholdelses grupper:
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Frekvenser
Adfærd
Hotspots
39%
41%
19%
Antal lokaliteter:
5

Antal lokaliteter:
8

Antal lokaliteter:
7
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Skod
Generelt om skodaffald i analysen:
Af nedenstående oversigt fremgår det, at skod stort set er den eneste affaldstype der har problemer
med renholdelsesniveauet i Fredensborg Kommune. De 5 delkonklusioner omkring skod viser dog, at
det i særlig grad er Top-5 lokaliteterne der skal sættes fokus på. Hvis kommunen primært arbejder
med at nedbringe skodmængderne på disse lokaliteter, så vil kommunes samlede indeksniveau for
skod nærme sig et acceptabelt niveau.

5 delkonklusioner fra skod analysen:
Renholdelsesniveau:
o Fredensborg Kommune har et acceptabelt niveau i
renholdelseskvalitet for skod. (indekstal 4,4)
o Fredensborg Kommune ligger i midten i renholdelseskvalitet målt i
forhold til de øvrige 7 kommuner i kommunegruppe A.

Kritiske lokaliteter:
o Der er 6 lokaliteter med indekstal mellem 6 og 7 svarende til et
kritisk niveau. Disse lokaliteter har i gennemsnit mere end 100
skod pr. målepunkt.
o Det målepunkt der har det største antal skod i analysen er
P- målepunktet på Nivå Havn. (265 skod)

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o 11 ud af 20 lokaliteter har et tilfredstillende eller acceptabelt
renholdelsesniveau for skod.

Top-5 andel:
o Top-5 lokaliteterne udgør 56% af de samlede skodmængder. Fokus
på disse lokaliteter har en stor effekt på skodindekset for alle 80
målepunkter.

Benchmarking:
o Skod udgør 58% af de optalte affaldsmængder i analysen.
o Der er tale om en stigning i det samlede antal optalte skod i 2020
på 25% i forhold 2019 analysen. Stigningen skyldes primært Corona
problemer. (Læs side 15)
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Billeder fra årets analyse i Fredensborg Kommune:

17

5

3

2

9

6
Tallet på billederne viser hvilket lokalitetsnummer der er tale om.
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Småt affald
3,0

Indekstal i renhold for småt
affald på samtlige 80
målepunkter.

Renholdelsesbedømmelse:

Acceptabelt
mmelse:

Med et indeks på 3,0 har småt affald et acceptabelt renholdelsesniveau i Fredensborg Kommune.
Som det fremgår af indekssammenligningen inden for kommunegruppe A i diagram 3, så er
Fredensborgs renholdelsesniveau placeret i midten. To kommuner har et samlet indeks for småt
affald på henholdsvis 5 og 6 for de 20 lokaliteter, så Fredensborg Kommunes niveau er bestemt
tilfredsstillende.

Lokalitet nr.5 og 2

Diagram 3
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Småt affald
Sortering af lokaliteterne i forhold til mængderne af småt affald:
Skema 15 viser de lokaliteter der har de største problemer med småt affald. Det er lokalitet nr. 8 der
har de største affaldsproblemer. På denne lokalitet er der optalt mange glasskår og ølkapsler og
andet småt affald. På de 4 målepunkter blev der i alt optalt 832 stykker småt affald. Indekstallet for
lokalitet nr. 8 svarer til et helt uacceptabelt kritisk niveau i renholdelseskvalitet.
Skema 15: Sortering af småt affald efter mængder

Lok.
nr.:

8

Småt affald

Kokkedal v. Mcdonalds

Gennemsnit
pr.
målepunkt:
(styk)

208

Indeks
tal
sorteret

9

Bedømmelse af
renholdelsesniveauet
samt andel af affalds
mængder i procent.

Helt uacceptabelt
kritisk niveau:
42%

19

Nivå havn ved p-pladser

70

7

Kritisk niveau: 14%

14

Islandshøjparken, Nivå

45

5,5

Gråzone niveau: 9%

13

Skovengen, Kokkedal

33

4,5

20

Nivå havn/strand

29

4,5

6

Humlebæk Station p-plads

19

3,5

Acceptabelt niveau:

7

Kongevejen v. Humlebækvej

18

3,5

27%

5

Fredensborg Station

13

3

12

Nivå Centeret, Nivåvej

12

3

1

Nivå Centeret

10

3

18

SørupIshus

6

2

3

Christian Boecksvej

5

2

10

Fredensborg Skole, Humlebækvej

5

2

11

Kratbjerg

4

1

2

Jernbanegade, Slotsgaden

4

1

16

Strandvænget, Nivå

4

1

15

Kovangen

3

1

4

Nivåvej, Nivå

3

1

9

Fredensborg Slot

2

1

17

Fredstoften/Fredtoftevej, Karlebo

2

1

Tilfredsstillende
niveau:
8%
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Småt affald
Generelt om småt affald i analysen:
Af nedenstående delkonklusioner for småt affald fremgår det, at småt affald i Fredensborg Kommune
ligger på et acceptabelt renholdelsesniveau. Bemærk kommunens placering i renholdelseskvalitet set
i forhold til de øvrige kommuner i gruppe A.

5 delkonklusioner om småt affald:
Renholdelsesniveau:
o Fredensborg Kommune har et acceptabelt niveau i
renholdelseskvalitet for småt affald. (indekstal 3,0)
o Fredensborg Kommune ligger i midten i renholdelseskvalitet målt i
forhold til de øvrige 7 kommuner i kommunegruppe A.

Kritiske lokaliteter:
o Der er kun 2 kritiske lokaliteter for småt affald, hvilket er meget
tilfredsstillende.

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o 17 ud af 20 lokaliteter har et tilfredstillende eller acceptabelt
renholdelsesniveau for småt affald.
o Bemærk det lave styk antal for småt affald på Jernbanegade.

Top-5 andel:
o Top-5 lokaliteterne udgør 78% af affaldsmængden. Problemet er
primært de store mængder af småt affald på lokalitet nr. 8.
o Bemærk at der er 2 Hotspots-renholdelsesgrupper blandt Top-5.

Benchmarking:
o Småt affald udgør 28% af den samlede optalte affaldsmængde i
analysen.
o Bemærk, at der i analysen er optalt flere stykker småt affald på
lokalitet nr. 8 end for skod. Normalt er det skod der har de største
mængder på hver lokalitet i byområder.
o Hvis man ser bort fra Top-5 lokaliteterne, så er småt affald generelt
ikke et problem i Fredensborg Kommune.
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Stort affald
3,6

Indekstal i renhold for stort
affald på samtlige 80
målepunkter.

Renholdelsesbedømmelse:

Acceptabelt
mmelse:

Med et indeks på 3,6 har stort affald et acceptabelt renholdelsesniveau for Fredensborg Kommune.
Som det fremgår af indekssammenligningen inden for kommunegruppe A i diagram 4, så er
Fredensborgs renholdelsesniveau lidt under midten i forhold til de øvrige kommuner. Kommunerne i
gruppe A har generelt et lidt bedre indeks for stort affald sammenlignet med småt affald.

Diagram 4
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Stort affald
Sortering af lokaliteterne i forhold til mængderne af stort* affald:
HDR har i særlig grad fokus på de lokaliteter der har de højeste indekstal. (Meget affald på
lokaliteten). I skema 16 er lokaliteterne derfor sorteret faldende i forhold til affaldsmængderne i
gennemsnit pr. lokalitet. Ser man bort fra lokalitet nr. 8, så er der for stort affald tale om begrænsede
mængder af affald på lokaliteterne. Selv for de lokaliteter der er placeret i bymidten og ved
indfaldsveje er der ikke tale om kritiske mængder af stort affald.
Skema 16: Sortering af stort affald efter mængder

Stort affald*

Gennemsnit
pr.
målepunkt:
(styk)

Indeks
tal
sorteret

8

Kokkedal v. Mcdonalds

64

8

19

Nivå havn ved p-pladser

23

6

20

Nivå havn/strand

20

5

6

Humlebæk Station p-plads

19

5

Gråzone niveau:

14

Islandshøjparken, Nivå

19

5

30%

5

Fredensborg Station

15

5

7

Kongevejen v. Humlebækvej

14

4

11

Kratbjerg

11

4

15

Kovangen

10

4

3

Christian Boecksvej

8

3

12

Nivå Centeret, Nivåvej

7

3

10

Fredensborg Skole, Humlebækvej

6

3

18

SørupIshus

6

3

4

Nivåvej, Nivå

5

3

1

Nivå Centeret

4

2

16

Strandvænget, Nivå

4

2

9

Fredensborg Slot

4

2

Tilfredsstillende
niveau:

13

Skovengen, Kokkedal

3

2

8%

2

Jernbanegade, Slotsgaden

2

2

17

Fredstoften/Fredtoftevej, Karlebo

1

1

Lok.
nr.:

Bedømmelse af
renholdelsesniveauet
samt andel af affalds
mængder i procent.

Helt uacceptabelt
kritisk niveau:
26%
Kritisk niveau:
9%

Acceptabelt niveau:
27%

*Når affaldet i længde og bredde er større end bredden på et kreditkort så optælles affaldet som stort affald.
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Stort affald
Generelt om stort affald i analysen:
Af nedenstående delkonklusioner for stort affald fremgår det, at stort affald i Fredensborg Kommune
ligger på et acceptabelt renholdelsesniveau. Bemærk kommunens placering i renholdelseskvalitet set
i forhold til de øvrige kommuner i gruppe A. Kommunen er som for småt affald, placeret i midten.

5 delkonklusioner om stort affald:
Renholdelsesniveau:
o Fredensborg Kommune har et acceptabelt niveau i
renholdelseskvalitet for stort affald. (indekstal 3,6)

Kritiske lokaliteter:
o Der er kun 2 kritiske lokaliteter for stort affald, hvilket er meget
tilfredsstillende.

Affaldsmængder på lokaliteterne:
o 14 ud af 20 lokaliteter har et tilfredstillende eller acceptabelt
renholdelsesniveau for stort affald.
o Bemærk det lave styk antal i gennemsnit på lok. nr. 2
Jernbanegade. (2 styk i gennemsnit på 100 meter)

Top-5 andel:
o Top-5 lokaliteterne udgør 60% af affaldsmængden for stort affald.
Denne procent er på samme niveau som for skod, men mængderne af
stort affald på lokaliteterne er generelt på et lavere niveau end for
skod.
o Bemærk at der er 2 frekvens-renholdelsesgrupper blandt Top-5.

Benchmarking:
o Stort affald udgør kun 14% af den samlede optalte affaldsmængde i
analysen. Da stort affald er meget synligt, opfattes denne
affaldsgruppe ofte som mere problematisk end hvad analysetallene
viser.
o Det nye indeks-målesystem viser, at stort affald generelt ikke er årsag
til kvalitetsproblemerne for henkastet affald i Fredensborg.
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Fokus på Top-5 lokaliteternes renholdelsesniveau i
Kalundborg Kommune
HDR’s tekniske bedømmelse af renholdelsesniveauet:
Som det fremgår af nedenstående skema 17, så udgør Top-5 lokaliteterne 57% af den samlede
optalte affaldsmængde. HDR anbefaler derfor, at Fredensborg Kommune i særlig grad har fokus på
Top-5 lokaliteterne. Hvis det er muligt for kommunen at begrænse skodmængderne på disse 5
lokalitetstyper til et indekstal 4, svarende til et delvist acceptabelt niveau, så vil kommunens samlede
renholdelsesindeks for skod være tæt på indeks 3. Dette svarer til et acceptabelt renholdelsesniveau.
Dette acceptable renholdelsesniveau for skod må vurderes at være målstyringsniveauet for alle
kommuner i Danmark de næste 2-4 år.
Renholdelsesniveauet for stort og småt affald er for Fredensborg Kommune allerede på et
acceptabelt niveau. Kommunens fokus på stort og småt affald skal derfor begrænse sig til en generel
vedligeholdelse af det tilfredsstillende niveau i renhold. I nedenstående skema 17 er de lokaiteter
vist som har de største problemer med henkastet affald. Skemaet viser også indeksniveauet for de
enkelte lokaliteter og hvor stor en andel af de samlede affaldsmængder, som er blevet optalt på
lokaliteterne.
HDR anbefaler, at Fredensborg Kommune arbejder med en nedbringelse af henkastet affald på de 5
lokaliteter der er nævnt i skema 17. Det skal bemærkes, at 35% af den samlede optalte affalds mængde i analysen blev registreret på lokalitet nr. 8 og 19. Navnlig lokalitet nr. 19, der hører til
Hotspot gruppen, bør prioriteres højt i forholdtil en optimering.

Skema
17
Lok.
Nr.:

Lokalitetsadresser med
de største
affaldsproblemer
i analysen:

Vægtet
indeks pr.
lokalitet:

Top-5

Det
primære
affalds
problem på
lokaliteten
Skod, småt
affald og stort
affald
Skod, småt
affald og stort
affald

8

Kokkedal v. Mcdonalds

8,2

19

Nivå havn ved p-pladser

6,9

2

Jernbanegade, Slotsgaden

6,7

skod

5

Fredensborg Station

6,4

skod

6

Humlebæk Station p-plads

6,3

Skod

Top-5 andel af de
samlede
affaldsmængder i
analysen:

57%

På næste side vises målepunktplaceringen for Nivå Havn. Denne lokalitet er en af de fem lokaliteter
nævnt i skema 17. Bemærk, at der ialt blev optalt 481 skod på de 4 målepunkter.
I bilag 1: Målepunktsrapport, kan man se målepunktsplaceringen for alle 80 målepunkter.

33

Punkt 6, Bilag 1: Bilag 1_Fredensborg Konklusionsrapport - 2020.pdf

Målepunkts placeringen i Nivå Havn ved P-pladser:
Nedenstående billede viser skodproblemerne for lokalitet nr. 19. Navnlig på målepunkt P.
HDR anbefaler, at der i særlig grad sættes fokus på en optimering af denne lokalitet.

Der blev i alt optalt 481 skod på de 4 målepunkter i S.

Foto fra bilag 1: Målepunktsrapport for Fredensborg Kommune
Kommune
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Hvordan optimeres de enkelte kritiske lokaliteter?
Som tidligere nævnt, arbejder HDR ud fra den strategi, at det er de mest kritiske lokaliter inden for
renholdelsesgruppen: Adfærd (blå lokalitet), som der i første omgang skal sættes fokus på, når
affaldsmængderne i kommunen ønskes nedbragt.
Som afslutning på årets kortlægningsanalyser i kommunen, tilbyder HDR at præsenterer rapportens
konklusioner, på et møde ude i den enkelte kommune. På dette møde drøftes i særlig grad
optimeringsmulighederne for de kritiske lokaliteter herunder de særlige problemområder pr.
lokalitet. HDRs tilbyder altid at medvirke i processen omkring en optimering af lokaliteterne. HDRs
rolle fremgår af nedenstående beskrivelse.

Faglig rådgivning og sparring:
HDR indgår som faglig rådgiver eller som sparringspartner i mange optimeringprocesser ude i
kommunerne, hvor det er kommunen selv der ”driver” processen i forhold til den praktiske hverdag.
Kommunen har også ansvaret for den fysiske implementering af nye affaldsløsninger på de kritiske
lokaliteter.
HDR deltager primært i de faglige drøftelserne af problemområderne på de kritiske lokaliteter, samt i
den efterfølgende fastlæggelse af optimeringsmetoder.
HDR starter altid en optimering ude på lokaliteten, hvor der sker en kortlægning af trafikmønstrer og
en fastlæggelse af de forhold der er årsag til affaldsproblemerne på lokaliteten. Herefter drøftes valg
af optimeringsmetoder med kommunen, hvor HDR gør brug af de optimeringsprincipper der indgår i
HDRs ”værktøjskasse”. Se næste side.

Lokalitet nr.9: Fredensborg Slot
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Kritiske lokaliteter
”Værktøjskasse” for optimering af henkastet affald:
Skod er det affald som er det største problem i alle kommuner. En målrettet indsats på dette område
vil derfor have en stort positiv effekt for både borgerne lokalt, men også for det helhedsindtryk
kommunen generelt viser i forhold til ønsket om en ren by og natur. Ofte er der dog også behov for
at arbejde med en nedbringelse af mængderne af stort og småt affald. Uanset affaldstype kan dette
ske ved hjælp af nedenstående optimeringsmetoder.

Kort beskrivelse af optimeringsmetoder:
”Mini” kortlægning:
Analyse af borgernes adfærd på lokaliteten før optimering. På baggrund af denne analyse udarbejder
HDR en anbefaling til nye affaldsløsninger.
Oprydning:
Før en optimering påbegyndes, skal lokaliteten ryddes for affald mm. Lokaliteten skal fx ryddes for
gamle cykler. Mangelde vedligeholdelse på lokaliteten skal også bringes i orden.
Information:
Information om nye optimeringstiltag på lokaliteten er helt nødvendig fra start. Kommunikationen
fastlægges under hensyn til den målgruppe man vil adfærds-påvirke. Kommunikationen bør altid ske
så tæt som muligt på det sted. hvor der er affaldsproblemer.
Dialog:
Samarbejde med virksomheder og udlejere omkring en fælles løsning på grænseflade-problemer.
Navnlig uddannelsessteder og trafikknudepunkter er her i fokus.
Tekniske løsninger:
Valg af den rigtige tekniske løsning på lokaliteten ud fra borgeradfærd. Her tænkes på antallet af
affaldsspande og brug af den rigtige type/ konstruktion af affaldsspand/ askebægre.
Synlighed:
Gennem brug af et synligt farvet bånd på affaldsspanden sikres det, at borgerne bliver
opmærksomme på/ kan se affaldsspanden. Det er også vigtigt, at der sikres en korrekt placering af
den enkelte affaldsspand i forhold til borgernes bevægelsesmønster.
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Ren Natur
For dels at understøtte kommunerne i deres bestræbelser på renholdelse, vel vidende at det kan
være vanskeligt at komme ud i randområderne med gammelt affald, og dels for at bevidstgøre og
engagere borgerne lokalt, har HDR i 2018 opstartet et nyt koncept: Ren Natur. HDR koordinerer en
indsats, hvor kommunerne udpeger ruter til indsamling af affald. Frivillige lokale foreninger samler
henkastet affald på ruterne, og nationale virksomheder sponsorerer foreningernes indsats.
I kan læse mere om Ren Natur på dette link: https://rennatur.org/
Konceptet sikrer både en renere natur i kommunen, og såvel nationale som lokale virksomheder kan
gøre en positiv forskel for naturen. Men ikke mindst skaber det glæde- og fællesskab i de frivillige
foreninger, der med deres affaldsindsamlinger dels tjener penge til deres forening, dels får masser af
positiv anerkendelse og mulighed for at holdningspåvirke øvrige borgere med deres positive affaldsadfærd i naturen og det øvrige offentlige rum.
HDR koordinerer og faciliterer samskabelsen mellem kommuner, virksomheder og foreninger. I 2020
har 35 kommuner over hele landet deltaget i Ren Natur og mere end 400 foreninger har samlet
henkastet affald.
Fredensborg Kommune er en del af Ren Natur i 2020. Særskilt evalueringsrapport udsendes i nov.
2020.
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Derfor gør
vi det..
År 2020 vil gå over i historien som et ganske særligt år. Det er helt sikkert! Først
brændte store dele af Australien og senere
Californien. Så spredte Covid-19 sine rædsler over det meste af kloden, mens vi her
i landet også har skullet forholde os til en
omfattende sexismedebat og et stort fokus
på det amerikanske valg. Vi er mange der
føler os afmægtige,
mens utrygheden
lige så stille kommer snigende. For
hvad kan vi gøre?
Har jeg som individ overhovedet en
indflydelse på min
omverden?
Svaret er et stort
JA og det er blandt
andet noget af det,
der fremgår af dette års Ren Natur
Årsrapport.
På trods af de omskiftelige tider, så står
konceptet stærkt og vi kan melde om en
sæson 2020, der er blevet gennemført på
bedste vis med rekordmange tilmeldte
foreninger og kommuner. Alle er gået til
snapperen med højt humør, stor ansvarlig-

SIDE: 2

hed og en imponerende opfindsomhed,
der har gjort at vi har kunnet gennemføre
391 indsamlingsruter fordelt over det ganske land. Her er der blevet indsamlet godt
1,4 mio. stykker affald og så er knapt 1,2
mio. kr. blevet udbetalt til det danske foreningsliv og det i en tid, hvor foreningslivet
netop har så hårdt brug for det.
Vi er mere end tilfredse! Vi er nærmest lykkelige.
For det bliver mere og mere tydeligt, at
Ren Natur kan noget ganske særligt når
det kommer til motivering og engagering
af den brede befolkning i en sag så vigtig
som miljø. Og her er det netop, at vi alle
hver især holder nøglen til den vedvarende
positive forandring af vores nærmiljø, hvormed det bliver mere rent og trygt at bo og
færdes i.
Af hjertet tak til alle fire indbyrdes afhængige samarbejdspartnere bestående af
sponsorer, kommuner, frivillige og det lille
Ren Natur-team i Hold Danmark Rent.
Vi har alle arbejdet hårdt for at sikre udbredelsen af de 3 værdier, som konceptet er
bygget på, nemlig bevidstgørelse om henkastet affald, glæde og sammenhold lokalt.
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National statistik over indsamlinger i Ren Natur

Oversigt over antal deltagende kommuner, ruter og frivillige som har samlet affald med Ren Natur i 2020.

Kommuner

Ruter i 2020

Frivillige i aktion

Indsamlede sække*

35

391

6241

2822

*Antallet af indsamlede affaldssække er større end angivet her, idet selvorganiserede indsamlingsgrupper bestående af ildsjæle samler affald ind i regi af Ren Natur hele året, men uden forpligtelse til at afrapportere mængder.

Kommuner aktive i Ren Natur 2020 var følgende:
Esbjerg, Fredericia, Fredensborg, Frederikshavn, Gladsaxe, Guldborgsund, Helsingør, Herning, Hillerød,
Hjørring, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Ishøj, Jammerbugt, Kolding, Køge, Middelfart, Næstved, Randers,
Rebild, Ringkøbing Skjern, Roskilde, Slagelse, Solrød, Stevns, Thisted, Odense, Vejle, Vejen, Vesthimmerland,
Vordingborg, Aabenraa, Aalborg, Århus

Region Nordjylland
Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg, Rebild
Ruter i alt
56
Frivillige		
859
Km ryddet
233,5
Km2 ryddet
0.0000488
Region Midtjylland
Aarhus, Horsens, Randers,
Holstebro, Herning, Ringkøbing- Skjern
Ruter i alt
67
Frivillige		
1297
Km ryddet
351
Km2 ryddet
64,10
Region Syddanmark
Esbjerg, Fredericia, Kolding,
Middelfart, Odense, Vejle, Vejen
Aabenraa
Ruter i alt
103
Frivillige		
1434
Km ryddet
628
Km2 ryddet
0,13
Region Hovedstaden
Hvidovre, Gladsaxe, Hillerød,
Fredensborg, Helsingør, Ishøj
Ruter i alt
55
Frivillige		
791
Km ryddet
283
Km2 ryddet
10,16

Nordjylland

Midtjylland
Hovedstaden

Syddanmark
Sjælland

Region Sjælland
Slagelse, Solrød, Køge, Vordingborg,
Næstved, Stevns, Guldborgsund, Roskilde
Ruter i alt
110
Frivillige		
1860
Km ryddet
650
Km2 ryddet
27,18
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Hvad lærte
vi af Ren Natur
i 2020?
Alle deltagende foreninger i Ren Natur skal udfylde en afrapporteringsformular inden deres sponsorpenge til klubkassen kan udbetales. Via de mange formularer
generes meget værdifuld viden om eksempelvis hvilke typer af affald de har fundet
og om hvordan de har oplevet at være med. Men der er også nogle centrale overordnede tendenser, der trækker en tråd gennem hele afviklingen af Ren Natur i
2020. Disse følger her:

Anerkendelse gør stolt
Vi kender det jo godt alle sammen. Det med at blive set
og anerkendt for noget man har sagt eller gjort. Det varmer dybt indeni og man fyldes af ny energi og mod på livet. Dette er sket mange gange i denne Ren Natur sæson,
hvor ekstra mange foreninger har fortalt os om, hvor dejligt det har været at blive vinket til, piftet ad og dermed
belønnet for deres lokale indsats med snapperne. Ofte
berettes også om en vis forundring over, at dette overhovedet forekommer. Men det er blot med til at gøre oplevelsen endnu bedre når anerkendelse kommer uventet.
Vi ved dog med sikkerhed at ny affaldsbevidsthed og adfærd ser dagens lys når man har været aktiv med Ren Natur, men vi ved også at det ikke stopper der. Også hos de
mange der vinker, pifter og dytter skabes en ny opmærksomhed på udfordringen med henkastet affald i naturen
– deres natur!

SIDE: 4
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Der opstår flere ringe i vandet
God energi spreder ringe i vandet og Ren Natur har lavet flere hækbølger i 2020! Man kan godt sige at konceptet ”gror” på de forskellige partnere og ”nye sprøde spirer”
ser dagens lys rundt omkring. Flere af de deltagende foreninger har i år rakt ud til andre foreninger i deres nærmiljø for i fællesskab at løse opgaven. Også i kommunerne er
konceptet vokset ind i flere forvaltninger og dermed skabt
en synergi mellem opgaver og mennesker. Og endelig har
flere af sponsorerne selv arrangeret festlige dage for medarbejderne og endda fået vores Miljøminister til at deltage
i en af dem. Og vi er glade for alle de nye spændende tiltag, som Ren Natur inspirerer til. De er alle mere end velkommen!

Så meget godt at fortælle
Ligesom de foregående år så har der været meget godt
at berette om Ren Natur i 2020. Historierne er mangfoldige og afspejler på bedste vis den diversitet, der er på spil
når mange forskellige mennesker trækker den samme vej.
5.049.100 mio. læsere/seer/lyttere er blevet informeret via
landets mange medier om de lokale Ren Natur aktiviteter
og her er de sociale medier helt i front. Rigtigt mange af
de deltagende foreninger benytter sig nemlig af muligheden for at fortælle om deres særlige indsats. Sponsorerne
har også været aktive med onlinekonkurrencer mm. Ren
Natur er bare en god historie der holder og det er ligegyldig hvem af de innoverede partnere, der fortæller den.

Ren Natur engagerer alle dele af befolkningen
Vi har sagt det før og nu siger vi det det igen! Ren Natur
er for alle! Intet afspejler det bedre end en opgørelse over
hvor mange forskellige typer af foreninger, som har været
aktive i 2020. Ud af de 391 foreninger hører 31% uden kategorien SPORT. Det være sig boldspil, gymnastik, Esport,
kampsport og meget mere. Herefter kommer kategorien
NATUR med 31%, som er spejdere, roere, husdyravlere,
vandrere, haveejere mm. Og endelig kategorien KULTUR/
SAMFUND, som i år har tegnet sig for 37% af de deltagende foreninger. Dette er højere end de foregående år. Denne kategori er en meget spændende samling af alt lige fra
motorcykelklubber til kronisk syge, kunstnere, væresteder,
lokale bylaug og rigtigt mange andre. Nye veje til bevidstgørende miljøarbejde åbner sig igen og igen.
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Mængder af affald indsamlet på landsplan i 2020
Ren Natur har i 2020 gennemført stikprøver i 14 kommuner. Foreningerne fik sammen med indsamlingsudstyret tilsendt en vægt samt et printet skema, hvori de blev bedt om at registrere antal af sække, antal stykker
affald, antal skod, antal andet affald end skod og vægten af sækkene.
På baggrund af stikprøven er gennemsnitsvægten for en sæk udregnet til at være ca. 4 kg. Derudover er der
foretaget en beregning på stikprøveanalysen, som viser at en gennemsnitlig sæk indeholder 508 stk. affald.
Andet affald er defineret som alt andet end skod. Nedenstående opstilling er baseret på disse udregninger.
Hold Danmark Rent og Ren Natur er i 2020 overgået til en ny form for opgørelse af affaldsmængder, idet vi
fremover regner i styk henkastet affald. Det er gjort ud fra en antagelse om at et styk affald repræsenterer en
handling hvor der er efterladt et stykke affald i naturen og denne handling kræver en modhandling, nemlig
opsamling. Et styk betonklods repræsenterer en stor mængde vægtmæssigt, mens 100 cigaretskod ikke fylder særlig meget på vægtskålen.

Vægt
Antal sække indsamlet i alt
Gennemsnitlig vægt i kg. pr. sæk
Samlet vægt i kg.

2822
4
11.288

Stykker affald fordelt på skod og andet affald
Gennemsnitlig antal stk. affald pr. sæk
Antal stk. affald i alt (508x2822)

508
1.433.576

Gennemsnitlig antal stk. andet affald pr. sæk

223

Gennemsnitlig antal skod pr. sæk

285

Procentfordeling af skod og andet affald
Gennemsnitlig antal skod pr. sæk i %

56%

Gennemsnitlig antal andet affald pr. sæk i %

44%

Note: Andet affald som metalskrot, indkøbsvogne, cykler, etc. som ikke kan være i en sæk, er ikke med i denne
beregning.
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Meget
mærkeligt
affald
Foreningerne afrapporterer fra deres indsamlinger, hvor de blandt andet fortæller
om deres fund, mængden af affald og diverse typer af affald. De bliver også bedt
om at bemærke mærkeligt affald. Typisk
ting der ikke lige
kan kategoriseres
indenfor gængse
typer affald eller
materialer.
Mange af foreningerne melder
tilbage med forundring over hvad de
finder og det giver
anledning til refleksion over både
egne og andres
adfærd og er med
til at øge bevidstheden om vores
natur og hvordan
vi passer på den.
Variationen er stor
når det kommer til henkastet affald og det
følgende er blot et udpluk af de mange,
mærkelige fund der er blevet gjort i løbet
af denne sæson.

Et oplæg til rygestop.
En gul vest fyldt med fuglemøg.
Et ildfast fad på stranden.
Skærm til lastbil.
En BH.
IPhone, ny men ødelagt af vand.
Lyserød plasticlegetøjshåndgranat.
Et gebis – underkæben.
Dæk fra crossere som har været anvendt
som åleruser.
En stor gymnastikmåtte.
Et bjerg af rundstykker, som nok var lagt
ud til fuglene.
Et løbehjul fordelt ud i mange stumper.
Gibsafstøbninger.
Et Hamsterbur i træ.
Mange små flasker Underberg.
Et pengeskab nogle jernplader.
Et gammelt gulvtæppe, der lå i vandkanten, samt en smadret metalboks.
Køkkenskabe som ikke kunne være i skraldeposerne.
Et skilt hvor der stod ”Henkastning af affald
forbudt”
En indkøbsvogn og støbejernsgryde.
30 - 40 gamle agurker i plast.
2 store beholdere med lattergas.
Skærmdele fra en knallert.
Stomipose og bleer.
Klinker, mormorskål.
7 liter mælk, cykeldæk, festivalstol.
En kølerhjelm og et par underbukser.
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Ren Natur
i Fredensborg
Kommune
2020
Fredensborg Kommune har været aktiv i
Ren Natur for anden gang i 2020. På baggrund af kommunens størrelse består den
fulde pakke af 12 indsamlingsruter, kommunikationsmateriale, afrapporteringer
og løbende koordinering af foreningernes
tilmeldinger, udsendelse af udstyr
etc. Da tilmeldingen til Ren Natur
2020 blev forsinket,
aftalte vi at nøjes
med 9 ruter.
Nordsjællands
Park og Vej – NSPV
er Ren Naturs kontakt i forhold til
ruterne i Fredensborg Kommune. Vi
valgte at genbruge
de 8 ruter NSPV
tegnede til Ren
Natur 2019, og de
blev lagt på Ren
Naturs hjemmeside i februar måned.
Ren Natur leverede tekster til rekruttering
af foreninger via kommunens hjemmeside og facebook, samt til direkte mails til
kommunens foreninger. Desuden leverede
Ren Natur en pressemeddelelse til brug i
den lokale avis. Pga. corona-situationer har
Fredensborg Kommune muligvis valgt ikke
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at gøre plads til opdateringer og informationer om Ren Natur, så resultatet blev, at
der i løbet af foråret tilmeldte sig blot 4 foreninger til Ren Natur.
I løbet af april og maj måned begyndte
Indsamlingskalenderen at tage form i takt
med, at de enkelte foreninger meddelte
deres ønskede indsamlingsdato. Indsamlingerne blev gennemført fra 31. maj til 3.
okt.
Pga. Covid-19 og dens økonomiske påvirkning på sponsoraterne, måtte vi indefryse
en enkelt rute. En selvorganiseret gruppe i Fredensborg Kommune, de såkaldte ildsjæle, erstattede en anden rute. En
selvorganiseret gruppe går typisk sin selvvalgte og godkendte rute flere gange i løbet af året. Desuden blev to ruter udbudt
som et virksomhedsarrangement for Danske Bank, som specifikt havde ønsket en
rute i Fredensborg Kommune – resultatet
af deres indsamlinger figurerer ikke i nærværende rapport. Således endte to ruter
med at stå ledige og 4 ruter blev gennemført af foreninger i 2020.
Den opdaterede indsamlingskalender blev
sendt til NSPV ugentligt, så de i god tid
kunne organisere og afhente affaldet på de
udpegede dropsteder.
På næste side ses de lokale nøgletal samt
den komplette indsamlingskalender.
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Lokale nøgletal
Ruter 2020

Frivillige i
aktion

Antal sække

Estimeret antal
kilo*

Estimeret antal
styk**

4

48

37

148

18796

*På baggrud af stikprøveanalyse foretaget i 2020 er en sæk estimeret til at veje ca. 4 kg. Dertil kommer stort affald,
som ikke kan være i sækken.
** På baggrud af stikprøveanalyse foretaget i 2020 er en sæk estimeret til at indeholde et beregnet antal styk på 508.

Ruter
Nivå Strand og
Ringovnen Stisystem

Humlebæk

Fra Ishuset ved Sørup til Skipperalle

Klik her
og se ruterne.
Tilgængelig
til 31.12.20

Indsamlingskalender
(Hvem gik ruten hvornår)

Rute nr.

Grønt område ved
Usserød Å

2.
3.
5.
6
.

Forening

Dato

Nivå-Kokkedal FK			
Nivå Musiklaugs Kor			
Humlebæk Kulturforsyning		
Nivå Fåreavlerforening			

31. maj
2. juni
3. okt
16. aug
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Respons fra
foreningerne
”Vi fik rigtig mange positive tilkendegivelser og en del der fortalte, at de også selv
går ud på egen hånd. Det gav os en fornemmelse af at vores indsats (med synlige
gule veste) har en afsmittende virkning,
der får flere og flere til at tage aktivt del i
indsatsen for et rarere nærmiljø.”
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Gevinsten
En af de store gevinster ved arbejdet i Ren Natur er at opleve begejstringen, engagementet, sammenholdet og opfindsomheden som vi får i tilbagemeldinger
fra de mange deltagende foreninger. Mangfoldigheden af foreningerne er stor
og spænder lige fra motionsklubber, spejdergrupper, medborgerhuse, lokalråd,
kor, naturfamilier, sommerfuglebevægelser og bokseklubber, etc.
I indsamlingsperioden modtager Ren Natur afrapporteringer fra deltagerne
og samstemmende lyder det, at det som betyder allermest, er at kunne gøre
noget aktivt sammen som gavner miljøet og naturen og som samtidig styrker
sammenholdet i deres forening. Mange skriver desuden at de er blevet overraskede over affaldsmængderne og at de derfor er blevet mere bevidste om deres adfærd i fh.t. henkastet affald. Der er også en del positive tilkendegivelser,
når det viser sig at der ikke er særligt meget affald at finde.
Citater fra afrapporteringerne:
”Vi har en dejlig mavefornemmelse ved at gøre en indsats for naturen.”
”Der var væsentligt mere affald end sidste år. Antallet af indsamlere passede
dog fint til mængden og der var en virkelig hyggelig stemning.”
”Det har været sjovt og lærerigt for børnene.”
”Hyggeligt at gøre noget godt for naturen sammen med sine venner.”
”Det bedste var at det var dejligt vejr, og at vi mødtes for første gang live siden
corona.”
”Sjovt og være sammen med fodboldvennerne på en anden måde.”
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Hvilke typer affald blev der indsamlet
i Fredensborg Kommune?
På baggrund af de 4 afrapporteringer, som vi har modtaget i Fredensborg Kommune, fremgår det, hvilke typer af affald foreningerne
oftest har nævnt på tværs af ruterne i kommunen. Nedenfor er affaldstyperne opgjort i procent ud fra hvilke typer af affald, foreningerne har rapporteret flest gange.
Foreningerne har angivet affaldet i både typer og materialer. Dette er
ikke gjort konsekvent, hvorfor Ren Natur i opgørelsen har fortolket deres svar. Det betyder at de angivne procenter må betragtes som værende anvisende.
Skod (100%)
Plast (50%)
Glas/flasker (25%)
Metal/dåser (25%)
Andet (25%)
Fx mundbind og stanniol

Af særlige lokale observationer
kan citeres følgende:
”Vi fandt meget plastik, en del stanniol, flasker og dåser, diverse cykellåse, en støttefod samt bedrøvende mange cigaretskod. Ikke
mindst omkring stationen var der også mange mundbind.”
”Det mærkeligste affald var en hel sparkedragt med fyldt ble i.”
”Cigaretskod og snusposer var der virkelig meget af.”
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Hvorfor ønskede
foreningerne at deltage?

Vi ved fra undersøgelser at det, der motiverer til
frivilligt arbejde, er at gøre en forskel, at være en
del af et fællesskab og at have det sjovt. Fra oplevelsesteori ved vi at sanser, følelser, adfærd og
identitet påvirkes af oplevelser, og at aktiv deltagelse giver en dybere meningsskabende oplevelse. En affaldsindsamling med Ren Natur lever
op til definitionen på et oplevelsesorienteret produkt, der bl.a. skal være forpligtende, autentisk,
unikt, involverende, lærende og relevant.
De 4 foreninger fra Fredensborg Kommune skriver i deres afrapporteringer, at de blev motiveret
til at samle affald med Ren Natur, fordi de kan
gøre noget godt for natur og omgivelser, kan
forskønne byen og gøre en god gerning.

Hvad skal sponsorpengene
bruges til i foreningerne?
Ren Natur blander sig ikke i, hvad den enkelte
forening bruger sine sponsorpenge på. Det eneste krav der stilles er, at pengene skal gå til foreningsfremmende formål som f.eks. aktiviteter,
udstyr, undervisning mm. Det er dejligt at se, at
beløbet på de 3000 kr. har inspireret til mange
gode ting ude hos de frivillige foreninger.
Herunder kan ses, hvad de lokale foreninger i Fredensborg Kommune har anvendt deres indtjente
sponsormidler til:

Flere foreninger nævner også at det giver sammenhold at gøre noget andet end de plejer og at
have en sjov og hyggelig dag i fællesskab.

•

Endelig er sponsorpengene på 3000 kr for indsatsen også en motivationsfaktor, da det er fint at
skaffe midler og tjene lidt til foreningen.

•
•
•

En lille del blev afvendt på frokost til deltagerne efter ruten var gennemført. Resten går
til at lave kulturelle arrangementer for at skabe mere liv og sammenhold i byen.
Hegn til vores fårefold.
Vi skal bruge pengene til at hyre musikere til
vores næste korkoncert.
Vi skal have nye overtrækstrøjer.
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Hvilke forslag til nye ruter
er kommet fra foreningerne
i Fredensborg Kommune?

Har deltagerne fået et
andet syn på affald efter
indsamlingen?

Som et valgfrit spørgsmål er de deltagende foreninger blevet spurgt om, hvorvidt de har forslag
til områder i kommunen, hvor der med fordel kunne oprettes en Ren Natur rute i fremtiden. Dette
har en enkelt af de 4 foreninger svaret på og deres
forslag er som følger:

Vi har spurgt foreningerne, om de har fået et andet syn på affald efter indsamlingen, og om de
fremover vil være mere opmærksomme på egen
og omgangskredsens adfærd. Vi har bedt dem
uddybe med egne ord. Herunder er nogle af deres udsagn:

Egedalsvænge, stisystemerne igennem By-Nordengen

”Flere af dette års deltagere ryger selv, og var synligt berørt af de mange hundrede skod, der lå på
hele ruten. Og de virker endnu værre på skovstier
end på perronen. Vi leger med tanken om at uddele gratis lommeaskebægre med foreningens
logo, for at nudge dem til at svine mindre.”
”Hvis ikke affald blev dumpet af, hvor mennesker
færdes, ville der ikke være skrald overalt.”
”Jeg har længe været meget omhyggelig med
ikke at forurene naturen, og samler ofte skrald
uopfordret, og det vil jeg klart fortsætte med.”
”Vi vil holde øje med at folk ikke smider affald og
være bedre til at samle op efter andre.”
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Fredensborg
Kommune
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Alle de gode
historier
Der er ikke noget så dejligt som at blive set og anerkendt for det,
man gør. Og den vinkel er også en del af Ren Natur, idet mange af
de deltagende foreningers indsats beskrives i individuelle artikler,
som lægges på Ren Natur’s hjemmeside under fanen
https://rennatur.org/i-goer-en-forskel/
Artiklerne sendes også til foreningen selv, samt til kommunen og
sponsorerne. Dette har gjort stor lykke hos mange og de gode historier er kommet vidt omkring.
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Sang er dejligt hjernearbejde
Nivå Musiklaugs Kor havde samlet 13 medlemmer til affaldsindsamling omkring Nivå Strand d. 2. juni. Det blev til 10 fyldte affaldssække med bl.a. virkelig mange cigaretskod og snusposer. Det
mærkeligste fund var en hel sparkedragt med en fyldt ble i.
’Vi har en dejlig mavefornemmelse ved at gøre en indsats for naturen. Den bedste oplevelse var, at det var dejligt vejr, og at vi mødtes
for første gang live siden corona’, fortæller deltagerne.
Nivå Musiklaugs Kor er et blandet kor med ca. 30 medlemmer fordelt på: Sopran, alt, tenor og bas, med herrer og damer i alle aldre.
Klik og læs mere

Fælles om en god gerning
Nivå-Kokkedal Fodboldklub havde 17 par fodboldben på et grønt
område ved Usserød Å i Fredensborg Kommune for at samle
henkastet affald d. 30. maj. Det blev til 8 affaldssække med cigaretskod, madpapir og en plastikbakke.

Klik og læs mere

’Det har været sjovt og lærerigt for børnene, og sjovt at være sammen med fodboldvennerne på en anden måde’, fortæller deltagerne.
Nivå-Kokkedal Fodboldklub er en fodboldklub for piger og drenge
på alle niveauer og i alle aldre (fra 4-5 år til benene svigter), fra alle
sociale lag og med blandet etnisk baggrund.

Hyrder på vejen
Nivå Fåreavlerforening vil gerne gøre noget godt for natur og omgivelser, og samtidig tjene lidt til foreningen. Så d. 16. aug. mødtes
12 deltagere for at samle henkastet affald fra Ishuset ved Sørup til
Skipperalle i Fredensborg by. Hele 12 sække blev fyldt med især cigaretskod, brændbart og plastik.

Klik og læs mere

’Det er hyggeligt at gøre noget godt for naturen sammen med sine
venner’, fortæller deltagerne.
På engen overfor Nivå Kirke har Nivå Fåreavlerforening en flok får
gående. Formålet er landskabspleje, og fårenes opgave er at afgræsse området, så det ikke gror til, men bevares som eng.

Affaldsindsamlinger ’smitter’
6 personer og en hund fra Humlebæk Kulturforsyning samlede d.
3. okt. henkastet affald i Humlebæk i Fredensborg Kommune. De
fyldte 7 affaldssække med meget plastik, en del stanniol, flasker
og dåser, diverse cykellåse, en støttefod samt bedrøvende mange
cigaretskod. Ikke mindst omkring stationen var der også mange
mundbind.

Klik og læs mere

’Der var væsentligt mere affald end sidste år. Antallet af indsamlere passede dog fint til mængden og der var en virkelig hyggelig
stemning. Vi var sågar på udstilling i kulturhuset i pausen efter den
nordlige sløjfe.’

Se flere af de gode historier på vores website her https://rennatur.org/i-goer-en-forskel/
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Samarbejdsprocesserne generelt
Ren Natur består lokalt af både sponsorer, kommunen, de frivillige og den lokale konceptansvarlige fra Ren
Natur. Et samarbejde, hvor man er indbyrdes afhængige af hinandens deltagelse, og hvor hver part har sit
ansvar og bidrager til helheden. Og hvordan er det så gået lokalt i Fredensborg Kommune?

Afhentning af affald
Det er NSPV, der er ansvarlig for retmæssig bortskaffelse af
det henkastede affald, som foreningerne samler ind. Foreningerne sorterer affaldet i to fraktioner: brændbart for
sig og glas/metal for sig.
Aftalen er at NSPV’s driftsfolk henter det indsamlede affald på det aftalte droppunkt på ruten senest 48 timer efter affaldsindsamlingen. Afhentningen af det indsamlede
affald er tilsyneladende gået glimrende, og NSPV’s personale har så vidt vides heller ikke kørt forgæves efter affald,
som foreningerne selv havde bortskaffet.

Samarbejde og koordinering mellem
Ren Natur og foreningerne
Det er Ren Naturs administration, der har den fulde koordineringsopgave med de tilmeldte foreninger, lige fra
allerførste tilmelding, over praktisk information og fastsættelse af indsamlingsdato, til udsendelse af udstyr og
modtagelse af afrapportering, samt udbetaling af sponsormidlerne.
Kontakten med foreningerne i Fredensborg Kommune
har været rigtig fin og helt uproblematisk. Foreningerne
har været opfindsomme og samarbejdsvillige. Der har været få tilmeldte foreninger, men det tilskriver vi, at kommunen har nedprioriteret information om Ren Natur i en
periode, hvor det meste af kommunens kommunikation
naturligt nok har handlet om corona.

Kommunikationssamarbejdet lokalt
Ren Natur er en rigtig god historie, eller rettere sagt mange gode historier lokalt.
Ren Natur har skrevet små fortællinger om de 4 affaldsindsamlingerne I Fredensborg Kommune. Om historierne
er blevet videredelt på kommunens facebook og hjemmeside er uvist.
Samarbejdet mellem Ren Natur og NSPV’s kontaktperson
har været upåklageligt, og vi håber meget, at Fredensborg
Kommune og NSPV ønsker at deltage i Ren Natur igen i
2021.
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TAK til vores
sponsorer
McDonalds Danmark - SPAR - WestWind - Danske Bank
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Samarbejdet
med vores
sponsorer
I 2020 har der været tilknyttet 4 nationale
sponsorpartnere til Ren Natur. Disse sponsorer er købmandskæde SPAR, restaurantkæden McDonalds, detailkæden West
Wind og Danske Bank.
Sponsorernes tilkendegivelser er meget
positive og de glæder sig over den
store opmærksomhed, som de mange indsamlinger
har fået lokalt såvel
som nationalt.
Alle 4 sponsorer har haft deres
egen tilgang til
konceptet og har nyttiggjort det på forskellig vis. Det har udmøntet sig i spændende
tiltag, der har bidraget positivt internt såvel
som eksternt hos virksomhederne. Fælles
for alle 4 sponsorer er deres vedholdende
fokus på hvordan de selv kan blive en del
af løsningen og derigennem være med
til at støtte de lokale initiativer rundt om i
landet.
Tak for samarbejdet i 2020
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McDonalds

SPAR

McDonalds har i alt 91 restauranter fordelt over
hele landet og de har været med siden testen
af konceptet Ren Natur i 2018, hvor de var hovedsponsor. I denne sæson er også McDonalds
restauranterne blevet mere involveret i de lokale
indsamlingsaktiviteter rundt om i landet, idet 49
aktive foreningerne har været forbi en restaurant
på deres rute, hvor de har fået en forfriskning.
Og det er noget der giver mening for de frivillige
at blive inviteret indenfor. Også personalet hos
McDonalds synes godt om de lokale besøgende,
der lyser op i deres gule veste.

SPAR er en sammenslutning af selvstændige
købmænd og kæden tæller 129 butikker fordelt over hele landet. SPAR har været en af hovedsponsorerne i Ren Natur i 2 år. SPAR er en del
af Dagrofa. I denne sæson er konceptet i yderligere grad kommet ud lokalt i butikkerne, idet
62 har været direkte eller indirekte involveret i
en rute, forstået på den måde at de aktive foreninger har besøgt butikken og fået en forfriskning. Særligt spændende blev det i Karrebæksminde den 20. august, hvor SPAR havde inviteret
en særlig gæst til affaldsindsamlingen – selveste
landets Miljøminister Lea Werdelin.

WestWind

Danske Bank

Westwind er en kæde af butikker, som udbyder
sports-, outdoor-, og fritidsbeklædning til både
voksne og børn. Butikkerne er fortrinsvis placeret
i Vestjylland og tæller i alt 27 butikker samt en
webshop. Westwind bidrager via salg af plastposer i butikkerne, hvor overskuddet går til blandt
andet Ren Natur. Butikskæden deltog i 2020 for
første gang og det betød at medarbejderne også
skulle lære konceptet bedre at kende. Derfor blev
der arrangeret 3 såkaldte WestWind-dage på kysterne i Jylland hhv. på Rømø, ved Blåvand og
ved Søndervig. Her deltog i alt 72 medarbejdere
og deres familier, som tilsammen fik samlet godt
½ tons marint affald på strandene.

Danske Bank sponsorerer Ren Natur i kraft af deres eget interne CSR-koncept Time to Give. Her
vælger medarbejderne selv hvilken organisation
de vil donere en halv arbejdsdag til og i 2020 blev
Ren Natur topscoren. Knapt 200 medarbejdere
valgte at gå en tur med en snapper på en rute
udvalgt af Ren Natur administrationen og dette blev gjort med højt humør og glæde. Rigtigt
meget affald blev samlet og alle gik til opgaven
med stort engagement. Aldrig har bankens CSR
afdeling oplevet så stor en tilslutning til noget internt frivillighedskoncept før, men alle er enige
om at en indsats for Ren Natur kan både ses og
mærkes.
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Årsrapporten er udarbejdet af:
REN NATUR
Frederiksgade 12, 1. sal
5700 Svendborg
CVR-nummer: 37297925

Udarbejdet af:
Lone Kramer, Projektkoordinator

Punkt 7: Revideret udbudspolitik.
Revideret udbudspolitik
Indledning
Nordsjællands Park- & Vej udbyder selvstændigt såvel vare- og tjenesteydelser som
bygge- og anlægsopgaver og er som sådan underlagt udbudsloven og tilbudsloven.
Bestyrelsen godkendte i november 2016 den gældende ”Politik og vejledning for udbud i
Nordsjællands Park & Vej” se bilag 2. Inkluderet i dokumentet var et kort afsnit om
arbejdsklausuler. Arbejdsklausulerne er sidenhen blevet udvidet og gjort til et
selvstændigt dokument, da de indgår i NSPV’s digitale udbudssystem Comdia. Dette
forhold samt ændrede udbudsbeløbs grænser mm. har betydet, at der er et behov for at
udbudspolitikken for NSPV bliver opdateret.
Sagsfremstilling
Sammenfatning af de væsentligste ændringer jf. hovedpunkterne inden for hvert
hovedafsnit.
Ad. Organisering af NSPV
Der er strammet en smule op i forhold til NSPV’s juridiske status som § 60 selskab.
Ad. Udbud- og Indkøbspolitik
Skemaet er derfor blot bragt up to date med beløbsgrænser.
De 4 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 samt 4.
Enkeltstående småindkøb under 50.000 kr. er blevet integreret bedre i forhold til
skemaet.
Ansvar og rollefordeling i forbindelse med gennemførelse af udbud og indkøb er taget ud
og beskrives som interne procesregler i et internt arbejdsdokument.
Ad. Arbejdsklausul
Arbejdsklausulen blevet et selvstændigt dokument og er opgraderet, så den
tilnærmelsesvist er identisk med den, der er gældende i Helsingør Kommune. Dog er
nedenstående ikke medtaget:
• Afsnittet om ”Entreprenør- og medarbejderlister”.
Dette fordi NSPV ikke har meget store byggepladser og næppe vil stille krav om at
få udleveret en medarbejderliste med kopi af medarbejderens pas eller ID-kort.
Forholdet er i vidt omfang reguleret af hovedafsnittet ”Krav til medarbejderens
ansættelsesforhold og identifikation”.
• Lærlingeklausulen
Dette fordi det ikke er relevant i forhold til opgavernes størrelse.
Der er krav om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, jf. Vejledning til cirkulære om
arbejdsklausuler i offentlige kontrakter af 30. juni 2014. Der er blevet strammet betydeligt
op. Endvidere er der mulighed for at anmode om dokumentation og at sanktionere.
Arbejdsklausulen er afgrænset til alene at omfatte bygge- og anlægsopgaver og
tjenesteydelser, bortset fra IT-kontrakter.
Ad. FN Verdensmål
Der relateres til verdensmålene.
Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen godkender
1. Politik for udbud og indkøb, se bilag 1 samt
2. Arbejdsklausuler, se bilag 3
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Beslutning for Punkt 7: Revideret udbudspolitik.
Bestyrelsen godkender politikken og arbejdsklausulerne, idet lærlingeklausulen
udbygges med Helsingør Kommunes beløbsgrænser.
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Sindshvile, den 1. februar 2021

Politik om udbud og indkøb.
1. Organiseringen af NSPV
Nordsjællands Park og Vej I/S (herefter benævnt ”NSPV”) er et tværkommunalt fællesskab mellem
Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune, der er oprettet i henhold til Kommunestyrelseslovens § 60 med virkning fra 1. januar 2014. I sin egenskab af §60-selskab er NSPV underlagt samme
lovgivning som ejer-kommunerne, herunder kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven samt udbudsloven og tilbudsloven.
NSPV reguleres af en samarbejdsaftale mellem de to kommuner. Af samarbejdsaftalens bilag 1A
fremgår, hvilke opgaver der er overdraget til NSPV Opgaver der jf. samarbejdsaftalen, er overdraget
til NSPV, er overdraget til fuld og hel varetagelse, hvilket medfører, at det er NSPV, der afgør, om en
opgave løses af egen driftsorganisation, eller om opgaven løse af eksterne leverandører.
Opgavevaretagelse og samarbejdsformer
Opgaverne jf. samarbejdsaftalens bilag 1 A, udføres som udgangspunkt af NSPV inden for eksisterende kapacitet. Der kan dog være specialopgaver, som NSPV ikke er konkurrencedygtig på, eksempelvis på grund af behov for særligt og dyrt materiel eller på grund af store spidsbelastninger, som
medfører større kapacitetsbelastninger flere gange om året.
Det kan også være opgaver, som kræver særlige kompetencer, som NSPV ikke besidder, eller hvor
det med det pågældende volumen ikke kan betale sig at besidde kompetencen.
Derudover kan der strategisk være områder, som NSPV ønsker at konkurrenceudsætte med henblik
på benchmarking og professionalisering af driften. I sådanne tilfælde foretager NSPV et udbud af
opgaven til eksterne parter og styrer eller fører tilsyn med udførelsen efterfølgende.
Hos NSPV er konceptet for anlægsarbejder, at NSPV på egnede arbejder varetager opgaven som
hovedentreprenør med egne ressourcer, mens de resterende arbejder opdeles i mindre fagentrepriser, som løses af eksterne leverandører. Dette giver mindre entreprenører mulighed for at byde
på kommunale arbejder, ligesom samarbejdet med de private entreprenører bidrager til at styrke
professionaliteten i NSPV

1

Punkt 7, Bilag 1: Bilag1_NSPV Udbudspolitik 010221.pdf

Alle private entreprenører som samarbejder med NSPV, skal overholde samtlige forpligtigelser i den
til en hver tid gældende Arbejdsklausul, jf. herved bilag 1.

2. Udbuds- og Indkøbspolitik
Udgangspunktet er, at NSPV ved større udbud, typisk et EU-udbud, køber udbudskompetencer i en
af de deltagende kommuner frem for anvendelse af eksterne konsulenter. Hvor det er muligt benytter NSPV SKI-aftaler, som giver adgang til indkøb via Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
uden at foretage egen tilbudsindhentning og særskilt annoncering.
NSPV´s behov for indkøb kan opdeles i følgende kategorier:
•

Vare- og tjenesteydelser omfatter bl.a.: It-ydelser, rådgivningsydelser, konsulentydelser, vintertjeneste, værkstedsydelser, køb af grus/sten og andre byggematerialer o.l.

•

Bygge og anlægsopgaver omfatter bl.a.: Håndværks- og entreprenørydelser til udførelse af bygge- og anlægsopgaver.

Opdelingen i kategorier er nødvendigt, fordi Udbuds- og tilbudsloven har fastlagt forskellige tærskelværdier for henholdsvis indkøb af vare og tjenesteydelser og for indkøb af bygge- og anlægsarbejder. Tærskelværdierne er bestemmende for, hvordan indkøbet skal foretages, jf. skemaet nedenfor.

Vare og tjenesteydelser: Udbudsformer og tærskelværdier (2020/2021)
Tærskelværdier
Udbudsformer
Kommentarer
Over DKK 1,595 mio.
Støtte fra udbudskonsulenter
• EU-Udbud iht. regler i Udindhentes.
budsloven
Udbydes elektronisk på kom• Annonceres i en udbudsbemunernes udbudsportal
kendtgørelse i EU-Tidende
(TED)
Hvor det giver mening, at til• SKI
slutte sig en rammeaftaler med
• Indkøbsfællesskaber, f.eks.
Indkøbsfællesskab Nordsjæl- et stort indkøbsvolumen.
land
DKK 500.000 DKK 1,595 mio.
• Gennemfører en markedsaf- Støtte fra udbudskonsulenter
indhentes, hvor det giver medækning og på grundlag af
ning.
denne indhentes ét tilbud
eller
• Indhenter 2-3 tilbud.
• Annoncerer på NSPV´s hjemmeside eller på udbud.dk
DKK 50.000 –DKK 500.000
Der skal være overensstem• Indhenter 2-3 tilbud.
melse mellem de ressourcer,
der anvendes på tilbudsgivning
2
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og opgavebeskrivelse, og den
potentielle besparelse.
Der et ikke et krav om, at ydelser i denne kategori skal annonceres.
Under DKK 50.000
Indkøb skal ske i overensstem• Der kan indhentes 2-3 tilmelse med de forvaltningsretbud.
lige principper om saglighed i
forvaltningen.
Der et ikke et krav om, at ydelser i denne kategori skal annonceres.
Bygge og Anlægsopgaver: Udbudsformer og tærskelværdier (2020/2021)
Tærskelværdier
Udbudsformer
Kommentarer
Over DKK 39,8 mio.
Ikke relevant
• EU-Udbud
DKK 3 mio. - DKK 39,8 mio.
Udbudskonsulenter fra kommu• Licitation iht. Lov om indnerne og/eller private rådgivere
hentning af tilbud i byggeanvendes altid.
og anlægssektoren.
• Gennemføres som en offentlig licitation eller en begrænset licitation med prækvalifikation Der annoncerer
på NSPV´s hjemmeside og
evt. kommunernes hjemmesider samt på udbud.dk
DKK 50.000 –DKK 3 mio.
* Comdia omtales nærmere ne• Der indhentes 2-4 tilbud ud
fra leverandørlisterne i Com- denfor under generelle regler.
Der indbydes én tilbudsgiver fra
dia*, eller
områder uden for lokalområ• hvis ydelsen tidligere har
været i udbud, inviteres den det, medmindre kun bestemte
virksomheder har praktisk mubilligste fra forrige udbudslighed for at udføre arbejdet.
runde som en af flere bydende
Under 50.000
Indkøb skal ske i overensstem• Der kan indhentes 2-3 tilmelse med de forvaltningsretbud.
lige principper om saglighed i
forvaltningen.
Der et ikke et krav om, at ydelser i denne kategori skal annonceres.

Generelle regler
• For løbende kontrakter beregnes værdien af kontrakten over 48 måneder, jf. Udbudslovens
§ 38 og § 95.
• Når der gives meddelelse til tilbudsgiverne, om hvem der har vundet opgaven offentliggøres
ligeledes den samlede budsum og eventuelle forbehold, jf. Tilbudslovens § 7

3

Punkt 7, Bilag 1: Bilag1_NSPV Udbudspolitik 010221.pdf

•

•
•

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at NSPV, jf. Forvaltningsloven og Offentlighedsloven, kan
være forpligtet til at offentliggøre hele eller dele af tilbuddet i forbindelse med aktindsigtsager.
NSPV gennemfører relevante udbud i Comdia, der er et elektroniske system til gennemførelse af konkurrencer på bygge- og anlægsopgaver baseret på leverandørlister.
Interesserede virksomheder, der ønsker at levere ydelser til NSPV, kan komme på en leverandørliste, såfremt de opfylder fastsatte krav. Alle virksomheder som er tilmeldt leverandørlisten, har aktivt accepteret den gældende arbejdsklausul.

Valg af leverandører
Hensynet bag udbudsreglerne er, at offentlige myndigheder skal udøve saglig forvaltning, hvilket
blandt andet indebærer krav om ligebehandling, proportionalitet og en forsvarlig økonomisk forvaltning. NSPV bestræber sig derfor på at sprede sine indkøb. Samtidig tilstræber NSPV, at såvel
kendte som nye leverandører i og uden for lokalområdet opfordres til at afgive tilbud på relevante
opgaver.
På bygge- anlægsopgaver op til DKK 3 mio. og tjenesteydelser op til DKK 1.595 mio. Anvendes underhåndsbud i Comdia, hvor tilbudsgiverne udvælges til at afgive tilbud ud fra følgende regler:
•
•

Én leverandør udvælges af NSPV på baggrund af en faglig vurdering
Den eller de øvrige tilbudsgivere udvælges tilfældigt af Comdia blandt de lokale og ikke lokale leverandører, der er optaget på leverandørlisten (random –princip)

De inviterede vælges ud fra en faglig vurdering og et rotationsprincip, således at alle på listen så vidt
muligt bliver inviteret på skift. Der indbydes, så tilbudsgiverne afgiver tilbud på lige vilkår.
Markedsafdækning
En markedsafdækning gennemføres på grundlag af en kort projektbeskrivelse, der giver leverandørerne markedet et billede af, hvad projektet går ud på. I projektbeskrivelsen kan fremhæves
særligt interessante dele som f.eks. bæredygtighed og kontraktens værdi.
Dermed har potentielle leverandører fået de samme information om det aktuelle indkøbsbehov.
På denne baggrund kan NSPV beslutte at indhente 2-3 tilbud.

Markedsdialog
Der hvor det giver mening, indkalder udbudskonsulenten eller NSPV til en markedsdialog med deltagelse af 2 -5 leverandører på marked. Dette er relevant i de tilfælde, hvor der hersker usikkerhed
om, dels hvad markedet kan tilbyde af produkter og løsninger, dels om markedet har mulighed for
at leve op til nogle specifikke mindstekrav.
4
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Sindshvile 16. november 2016

Politik og vejledning for udbud i Nordsjællands Park & Vej
Indledning
Nordsjællands Park og Vej er et tværkommunalt fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør
Kommuner og er som sådant underlagt samme lovgivning som ejerkommunerne, herunder
kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven samt udbudsloven og tilbudsloven.
Nordsjællands Park og Vej reguleres af en samarbejdsaftale mellem de to kommuner. Af
samarbejdsaftalens bilag 1A fremgår, hvilke opgaver der er overdraget til Nordsjællands Park &
Vej. Opgaver der jf. samarbejdsaftalen er overdraget til Nordsjællands Park & Vej, er overdraget til
fuld og hel varetagelse, hvilket medfører, at det er Nordsjællands Park & Vej, der afgør om en
opgave løses af egen driftsorganisation eller om opgaven løse af eksterne leverandører.
Opgaverne jf. samarbejdsaftalens bilag 1 A udføres som udgangspunkt af fællesskabet
(Nordsjællands Park & Vej) indenfor eksisterende kapacitet. Der kan dog være specialopgaver,
som fællesskabet ikke er konkurrencedygtige på, eksempelvis på grund af behov for særligt og dyrt
materiel eller på grund af store spidsbelastninger, som medfører større kapacitetsbelastninger
flere gange om året.
Det kan også være opgaver, som kræver særlige kompetencer, som Nordsjællands Park & Vej ikke
besidder eller hvor det med det pågældende volumen ikke kan betale sig at besidde kompetencen.
Derudover kan der strategisk være områder, som Nordsjællands Park & Vej ønsker at
konkurrenceudsætte grundet ønske om at benchmarke og professionalisere driften. I sådanne
tilfælde foretager Nordsjællands Park & Vej et udbud af opgaven til eksterne parter og styrer eller
fører tilsyn med udførelsen efterfølgende.
Nordsjællands Park & Vejs koncept for anlægsarbejder omfatter bl.a., at Nordsjællands Park & Vej
ved visse arbejder er hovedentreprenør og opdeler arbejdet i mindre fagentrepriser, hvor af nogle
løses af eksterne leverandører og nogle løses af Nordsjællands Park & Vej egne ressourcer. Dette
giver mindre entreprenører mulighed for at byde på kommunale arbejder og styrker
professionaliteten i Nordsjællands Park & Vej gennem samarbejde med private entreprenører.
Generelle regler.
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Udgangspunktet er, at Nordsjællands Park & Vej ved større udbud køber udbudskompetencer i en
af de deltagende kommuner frem for anvendelse af eksterne konsulenter. Hvor det er muligt
benytter Nordsjællands Park & Vej Helsingør og Fredensborgs Kommunes indkøbsaftaler samt SKIaftaler, som giver adgang til indkøb uden at foretage egen tilbudsindhentning og særskilt
annoncering.
Nordsjællands Park & Vejs behov for indkøb kan opdeles i følgende kategorier:
1.
2.
3.
4.

Projektindkøb i forbindelse med større aktiviteter
Løbende behov for indkøb af varer og tjenesteydelser
Ad hoc indkøb af større og mindre specialydelser
Enkeltstående småindkøb under 50.000 kr.

Der skelnes i udbuds og tilbudsloven mellem Vare- og tjenesteydelser samt Bygge- og
anlægsopgaver.
 Vare- og tjenesteydelser omfatter: It-ydelser, konsulentydelser, vintertjeneste,
værkstedsydelser, køb af grus/sten og andre byggematerialer o.l.


Bygge og anlægsopgaver omfatter: Håndværks- og entreprenørydelser til udførelse af
bygge- og anlægsopgaver.

Vare- og tjenesteydelser
Over ca. 1,5 mio. kr.

500.000-1,5 mio. kr.

50.000-500.000 kr.
Under 50.000

Bygge og Anlæg
Over 38 mio. kr.
Over 3 mio. kr.



Udbydes jf. regler i
udbudsloven.
 Annonceres i en
udbudsbekendtgørelse.
 Der indhentes tre tilbud.
 Annonceres på NSPVs
hjemmeside og evt.
kommunernes hjemmesider
eller på udbud.dk.
Der indhentes 2-3 tilbud.
 Der kan indhentes flere
tilbud.


Ikke relevant
 Lov om indhentning af tilbud
i bygge- og anlægssektoren.
 Der gennemføres licitation.

Støtte fra udbudskonsulenter
indhentes.

Støtte fra udbudskonsulenter
indhentes, hvor det giver
mening.
Der kan indhentes mere end 3
tilbud, hvis dette begrundes.
Der skal være
overensstemmelse mellem de
ressourcer, der anvendes på
tilbudsgivning og
opgavebeskrivelse, og den
potentielle besparelse.

Udbudskonsulenter fra
kommunerne og/eller private
rådgivere anvendes altid.
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50.000-3 mio. kr.

Under 50.000



Offentlig licitation
Begrænset licitation med
eller uden prækvalifikation
Der indhentes 2-4 tilbud ud
fra leverandørlister.



Hvis ydelsen tidligere er
efterspurgt, inviteres den
billigste fra forrige
udbudsrunde.



Der kan indhentes 2-3 tilbud.

Der skal være
overensstemmelse mellem de
ressourcer, der anvendes på
tilbudsgivning og
opgavebeskrivelse, og den
potentielle besparelse.



For løbende kontrakter beregnes værdien som udgangspunkt over 36 eller 48 måneder.



Når der gives meddelelse til tilbudsgiverne eller de indbudte, om hvem der har vundet
opgaven offentliggøres ligeledes den vindende tilbudsgivers samlede bud sum. Ved alle
indkøb over 100.000, hvor der er indhentet priser, indbydes tilbudsgiverne til åbning af
tilbud. Ved åbningen offentliggøres den samlede kontraktsum og eventuelle forbehold.



Betalingsbetingelserne følger de generelle regler: lb. md. 15 dage



Årligt udpeger controlleren historisk og prognose for fremtidigt indkøb, hvorefter der
sammen med driftsledelsen udarbejdes en plan for nye aftaler eller nye udbud af
eksisterende aftaler.



Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at tilbuddet kan offentliggøres ved aktindsigtssager.



Nordsjællands Park & Vej arbejder med muligheden for elektroniske systemer til
gennemførelse af konkurrencer.

Valg af leverandører
Nordsjællands Park & Vej bestræber sig på at sprede sine indkøb, således at storkøbsfordelene
tilgodeses, men at nye og andre leverandører inviteres til at byde.
Ved underhåndsbud under 500.000 kr. varierer Nordsjællands Park & Vej invitationerne efter
følgende regler:
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Dette gælder specifikt på de indkøb, der er flest af – de inviterede vælges ud fra et
rotationsprincip, således at alle på listen så vidt muligt bliver inviteret på skift. Der
indbydes skriftligt på mail eller brev, så tilbudsgiverne afgiver tilbud på lige vilkår.

Indkøbsansvar og rolledeling
Projektindkøb









Projektlederen kortlægger behov og specifikationer for udbud samt relevante leverandører
Controlleren foretager annoncering på NSPV hjemmeside
Projektleder og controller beregner konsekvens og valg af leverandør ud fra indkomne
udbud.
Projektlederen orienterer skriftligt vinderen og de fravalgte leverandører.
Efterfølgende fakturering fra leverandøren kontrolleres af projektlederen – herunder
specifikt enhedspriser og volumen
Udbud, annoncering og øvrige dokumenter samles pr. projekt og gemmes i 5 år.
Materialet skal være fyldestgørende og skal kunne efterkomme et ønske om aktindsigt.
Ved aktindsigtssager kontaktes jurister i en af de to ejerkommuner som udgangspunkt.
Controlleren bistår projektlederen med at samle relevant materiale i tilfælde af en ønsket
aktindsigt. I tilfælde af at særlige oplysninger – herunder især enhedspriser – vurderes at
kunne skade tilbudsgivernes fremtidige konkurrencedygtighed, overskrives oplysningerne,
efter konsultation med ejerkommunernes jurister, til ulæselighed før udlevering.

Omkostningskøb (Varekøb)
Driftslederne er ansvarlige for Nordsjællands Park & Vejs indkøb.
Selve indkøbet kan indenfor de gældende rammer delegeres til, den ansvarlige på lageret eller
controlleren.

Arbejdsklausuler
Ved større udbud, der forudsætter støtte fra de en af de to ejerkommuners udbudskonsulenter, anvendes
den pågældende kommunes regler om sociale klausuler.
Nordsjællands Park og Vej ønsker at sikre ordentlige løn og ansættelsesforhold for ansatte hos
leverandører, der udfører arbejde for Nordsjællands Park og Vej, samt at alle leverandører reelt
konkurrerer på lige vilkår, når de byder på opgaverne.
Leverandøren skal sikre at ansatte, der deltager i opgaveløsningen for Nordsjællands Park & Vej er sikret
løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, der til svarer de forhold, der gælder for ansatte på danske
overenskomster.
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Nordsjællands Park & Vej kan anmode leverandører om dokumentation for dette, ligesom der kan
gennemføres kontrol med at reglerne overholdes. En kontrakt kan annulleres, hvis der konstateres brud på
dette.
Godkendelse
Retningslinjerne er godkendt af bestyrelsen 16. november 2016.
Revidering
Retningslinjerne vil blive revideret ved behov og forelagt bestyrelsen til godkendelse.
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Sindshvile, den 1. februar 2021
Arbejdsklausuler
Nordsjællands Park og Vejs (herefter benævnt NSPV) arbejdsklausul er gældende i alle kontrakter,
herunder bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser. Arbejdsklausulen gælder dog ikke ITkontrakter og varekøb.
Arbejdsklausulen
Afsnit A – Forpligtigelsen
Leverandøren skal sikre, at deres ansatte og eventuelle underleverandører, som medvirker til at
opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som
ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv
overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.
Leverandøren skal sikre, at de og eventuelle underleverandører orienterer deres ansatte om de gældende arbejdsvilkår, herunder forpligtelse til at overholde Arbejdsmiljøloven.
Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation
Alle medarbejdere skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis samt orienteres af leverandøren om gældende løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid, andre arbejdsvilkår samt Arbejdsmiljølovens bestemmelser.
Leverandøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholdsog arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved
fremvisning af billedlegitimation. Alle leverandørens medarbejdere skal bære synligt Id-kort. Id-kortet skal være forsynet med medarbejderens billede og en entydig identifikation af medarbejderen;
navn, medarbejdernummer el.lign. samt oplysning om ansættelsessted.
NSPV har uden varsel ret til at rette henvendelse til leverandørens eller underleverandørens ansatte for at få oplyst en medarbejders identitet med henblik på at sikre, at bestemmelserne i kontrakten
er overholdt, eksempelvis at vedkommende har ret til at være på arbejdspladsen eller er behørigt
arbejdsmiljøuddannet.
Krav til kørertøjer, materiel, beklædning samt rygeforbud
1
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Leverandøren skal sikre, at køretøjer og materiel, som anvendes ved opfyldelse af kontrakten, er
lovlige og synet. Derudover skal kørertøjer og materiel tillige opfylde eventuelle krav, som er fastlagt
i udbudsmaterialet.
Alt personel beskæftiget med opgaver på vejarealer, hvor hastighedsgrænsen er over 60 km/t.,
skal bære klasse 3 tøj, iht. Arbejdstilsynets til enhver tid gældende regler.
Rygning er forbudt på skoler og institutioner i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune
samt på NSPV´s materielgårde. Forbuddet gælder både eget personale og alle eksterne personer.

Krav til bortskaffelse af affald
NSPV stiller krav om, at leverandøren og eventuelle underleverandører i forbindelse med opgaven
sikrer:









At transportør eller affaldsindsamler er registreret i statens register: https://affaldsregister.ens.dk/ansvarsomraader/affald/affaldsregistret.
At transportør eller affaldsindsamler er registreret i statens register: https://ens.dk/
At affald håndteres i overensstemmelse med Helsingør og Fredensborg Kommunes Regulativ for erhvervsaffald og til enhver tid gældende bekendtgørelser på affaldsområdet
At affald, der skal bortskaffes, anmeldes til Helsingør Kommune ved indtastning i Byg og
Miljø (BOM) via: www.bygogmiljoe.dk.
At bygge-og anlægsaffald fra Fredensborg Kommune anmeldes ved indtastning i www.bygningsaffald.dk og anvises til godkendt modtageranlæg af Fredensborg Kommune.
At bortskaffelsen af affaldet sker efter skriftlig aftale med bygherre og til enhver tid følger
Helsingør Kommunes Center for By, Land og Vand, og Fredensborg Kommunes Center for
Byudvikling, Erhverv og Miljøs anvisning af affaldet. Dvs. at bortskaffelsen sker til godkendte anlæg.
Hvert læs kan dokumenteres med vejesedler fra modtageanlægget.

Anlægsarbejder der kræver en skilteplan
Ved anlægsarbejder hvor der er opsat vej skilte/afspærringsmateriel skal der føres en Logbog og
de daglige tilsyn skal dokumenteres med daterede foto.

Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt krav til skiltning
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NSPV skal, i henhold til kontrakten skriftligt orienteres om, hvilke underleverandører som anvendes
i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. Leverandøren
skal endvidere på bygge- eller statusmøder oplyse NSPV om, hvilke underleverandører, der befinder
sig på arbejdspladsen i en forud defineret periode samt eventuelt hvilket arbejde, de udfører.
NSPV kan konkret stille krav til, at leverandøren skilter med, hvilke virksomheder, der udfører arbejde på arbejdspladsen ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. Krav om skiltning er dog altid obligatorisk for bygge- anlægsarbejder med en varighed over en måned.
Leverandøren er til enhver tid underlagt NSPV´s instruktioner omkring ophold på NSPV´s arbejdspladser. NSPV forbeholder sig med dette krav retten til at kunne udstikke instruktioner omkring
ophold på arbejdspladsen. Eksempler herpå kan være regler omkring uønsket ophold på arbejdspladsen, forbud mod overnatning på arbejdspladsen mv.

Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere
Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt de eller deres underleverandører har anmeldelsespligt til RUT-registret, at de eller deres underleverandører overholder deres forpligtigelse og på
eget initiativ straks sender en kvittering for anmeldelsen til NSPV.

Afsnit B – Dokumentation for overholdelse af forpligtigelsen.
Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse.
Dokumentation
Leverandøren har bevisbyrden for, at forpligtigelsen jf. klausulens afsnit A er overholdt, og NSPV
kan på forlangende kræve at se dokumentation for deres og evt. deres underleverandørers overholdelse heraf. NSPV kan kræve dokumentation direkte fra leverandøren eller dennes underleverandørers medarbejdere.
Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, tidsregistreringer, E-indkomstkvittering lønregnskaber, opholds-og arbejdstilladelser, ansættelsesbeviser og uddannelsesaftaler samt
den referenceramme leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan NSPV i den konkrete sag anmode leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter.
Redegørelse
Såfremt NSPV har en mistanke om overtrædelse, skal leverandøren efter påkrav fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden ved
mistanke om manglende overholdelse af klausulerne.
3
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Leverandøren skal som minimum redegøre for under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser og
bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af kontrakten, er fremstillet. NSPV kan i den konkrete
sag anmode leverandøren om at uddybe andre relevante forhold.

Frister
Dokumentationen skal være NSPV i hænde senest 5 arbejdsdage efter NSPV´s påkrav er afsendt.
Redegørelsen skal være NSPV senest 10 arbejdsdage efter NSPV´s påkrav er afsendt, medmindre
andet konkret aftales. Fristerne kan dog maksimalt forlænges til 10 arbejdsdage for dokumentation
og 20 arbejdsdage for redegørelsen.
Videregivelse af dokumentation
NSPV kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for
overholdelse af kravene i arbejdsklausulen, til relevant myndighed, såfremt videregivelsen vurderes
at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed. NSPV kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i arbejdsklausulen til politiet, såfremt der er mistanke om et begået strafbart forhold.
Afsnit C – Sanktioner for manglende overholdelse af forpligtigelsen.
Leverandøren eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelser af klausulerne vil altid
berettige NSPV til at ophæve kontrakten helt eller delvis.
Ifalder leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne
ikke for pligten til at opfylde kontrakten.
Sanktioner ved leverandørens overtrædelse til klausulens afsnit A
NSPV er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra leverandørens eller underleverandørens ansatte. Med berettiget krav menes lønmodtagerkrav op til
niveauet i arbejdsklausulen.
Såfremt betingelsen for at tilbageholde vederlag er opfyldt, og det tilbageholdte vederlag som følge
af manglende dokumentation ikke kan udbetales til de pågældende medarbejdere, tilfalder det tilbageholdte vederlag NSPV. Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af afsnit A. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til 0,2 promille af kontraktsummen, dog minimum 2.000 kr. pr. dag, indtil
leverandøren dokumenterer, at overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i leverandørens vederlag. I det tilfælde, at kontrakten ophæves, vil boden andrage 50.000 kr. Såfremt det
konstateres, at en medarbejder ikke bærer Id-kort, kan NSPV opkræve en bod på 500 kr. pr. medarbejder pr. dag, hvor manglende Id-kort er konstateret.
Sanktioner ved leverandørens overtrædelse til klausulens afsnit B
Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af afsnit B. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til
0,2 promille af kontraktsummen, dog minimum 2.000 kr. pr. dag, indtil leverandøren har imøde4
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kommet NSPV´s påkrav. Beløbet kan modregnes i leverandørens vederlag. I det tilfælde, at kontrakten ophæves, vil boden andrage 50.000 kr.
Besøg på arbejdspladsen
NSPV vil i kontraktens løbetid løbende kunne foretage såvel anmeldte som uanmeldte besøg på
arbejdspladsen for ar sikre overholde af arbejdsklausulen.
NSPV eller en tredjepart vil i kontraktens løbetid løbende kunne foretage såvel anmeldte som uanmeldte besøg på arbejdspladsen samt de lokationer, hvor leverandøren eller dennes underleverandører udøver deres virksomhed, for at sikre overholdelse af klausulerne.
NSPV har i Arbejdsklausulen arbejdet med FN´s Verdensmål.
Mål 3: Sundhed og trivsel
 Rygeforbud på arbejdspladsen
Mål 4: Kvalitetsuddannelse.
 Uddannelseskrav, som er proportionelle i forhold til den konkrete opgave
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 Udmøntning af krav om arbejdsklausul i offentlige kontrakter, jf. Vejledning nr. 9472 af 30.
juni 2014 til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter
Mål 12: Ansvarlig forbrug og produktion
 Krav til bortskaffelse af affald

Godkendelse
Ovenstående arbejdsklausul er godkendt af NSPV’s bestyrelse den 24. marts 2021.
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Punkt 8: Udbud af julebelysning HK, orientering.
Julebelysning i Helsingør - orientering
Indledning
Opgaven med ophængning og nedtagning af julebelysning i Helsingør bymidte varetages
af NSPV og to eksterne el-installatører.
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde d. 3. november 2020, at udbyde
elektrikerdelen af det wireophængte julebelysning. I processen er det blevet kendt, at de
eksisterende elkabler skal udskiftes, og at der er et ønske om at udskifte julebelysningen,
som består af stjerner og granguirlander med lyskæder.
Ligeledes skal julebelysningen i træerne på Axeltorv udskiftes i 2021.
Sagsfremstilling
Den samlede julebelysning består af wireophængt julebelysning i gaderne, belysning i
træerne på Axeltorv, Simon Spies Plads og Strandgade samt montering af lyskæder i
juletræ.
Wireophængt julebelysning
Juleudsmykningen består af 120 guirlander som opsættes i Stengade, Fiolgade, Sct.
Annagade, Hovedvagtstræde, Stjernegade, Bramstræde, Bjerggade, Brostræde, Sct.
Olaigade, Sudergade og Kampergade.
Den eksterne Rådgiver har oplyst, at kablerne ikke opfylder de gældende lovkrav, i
forhold til personbeskyttelse ved en evt. kortslutning i systemet. Det betyder, at der skal
indkøbes nye kabler. Dette kan ske enten som en del af udbuddet eller som et separat
indkøb. Det vurderes, at være mest hensigtsmæssigt, at levering af nye kabler bliver en
del af udbuddet, således at den nye elinstallatør har en interesse i at levere et
kvalitetsprodukt som vedkommende har kendskab til og kan skaffe reservedele til på
længere sigt.
Handelsforeningen i Helsingør har informeret NSPV om at lysstyrken i granguirlander og
stjerner er dårlig. De kunne godt tænke sig en bedre belysning.
Julebelysningen og granguirlanderne er indkøbt i 2008 og er således ved at være udtjent.
Stjernerne er ikke blevet udskiftet gennem årene, dog er lyskæderne i granguirlanderne
udskiftet til kæder med LED belysning.
Da julepynt og belysning blev indkøbt i 2008, var udvalget involveret i udvælgelsen af
hvad der skulle indkøbes. Hvis der ønskes en proces med involvering af udvalg og evt.
Handelsforening og borgere skal der afsættes tid til dette.
Belysning i træerne på Axeltorv
Julebelysningen i træerne på Axeltorv består af en antal lyskæder som de seneste år har
siddet i træerne hele året. I forbindelse med at træerne for nylig blev beskåret i henhold
til plejeplanens angivne profil, blev lyskæderne fjernet og ikke kan genbruges. Det blev
konstateret, at lyskæderne i nogle af træerne er groet ind i grenene, hvilket har skadet
træerne. Hvis der opsættes nye lyskæder som hænger hele året, kan det i nogen grad
forventes, at disse også med tiden gror ind i nogle af grenene. For at skåne træerne kan
lyskæderne f.eks. udskiftes med lysnet.
Løsning
Wireophængt julebelysning
Der er beskrevet tre forskellige løsninger:
1. Udskiftning af forsyningsledninger.
Det er nødvendigt at udskifte kablerne inden et udbud, da de nuværende kabler er
ulovlige. Det kan med fordel gøres samtidig med, at opgaven med opsætning og
nedtagning sendes i udbud.
2. Udskiftning af forsyningsledninger samt udskiftning af alt julepynt (granguirlander
og stjerner) nu.
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Udskiftning af julepynt vurderes til at skulle udskiftes i nær fremtid. Det vurderes at
være bedst at vente med udskiftning til 2022, da der pga. opgavens omfang og
kompleksitet med en total udskiftning af kabler og julepynt samtidig, er en risiko for
at julebelysningen bliver forsinket. Ligeledes vil dette sikre, at der er tid til en
involvering af de ønskede parter.
3. Udskiftning af forsyningsledninger nu og en etapevis udskiftning af julepynt, f.eks.
et par gader hvert år.
Med en etapevis udskiftning vurderes det, at julepynten over en 5 årig periode kan
udskiftes i den rækkefølge, som trænger mest og i strækninger af hele gader af
hensyn til æstetikken.
Belysning i træerne på Axeltorv
Der er beskrevet to løsninger:
1. Udskiftning med lyskæder
NSPV har et lager af lyskæder som var tiltænkt løbende udskiftning. Der er
lyskæder til lidt under halvdelen af træerne på torvet. Hvis der indkøbes
tilsvarende lyskæder til resten, vil julebelysningens udtryk blive som foregående
år, dog forventes det at de nye pærer vil give et lidt kraftigere lys. Det vurderes, at
det i høj grad kan sikres gennem tilsyn med træerne og julebelysningen, at
lyskæderne ikke gror ind i grenene. Indkøb af lyskæder vil kunne ske snarest og
de kan opsættes rettidigt inden december.
2. Udskiftning med lysnet
Hvis der skal indkøbes lysnet, vil det kræve en større investering, ligesom det vil
være forbundet med større udgifter til op- og nedtagning af lysnet, da de ikke kan
blive i træerne hele året aht. den årlige beskæring. Lysnet vil give et andet udtryk i
forhold til belysningen i træerne og på torvet. Det undgås helt, at lyskæderne gror
ind i grenene. Eventuel proces og selve indkøbet af lysnet vil muligvis ikke kunne
nås inden december.
Ovenstående løsninger er eksklusive udskiftning af julebelysning på Strandgade,
juletræet samt Simon Spies plads.
Julebelysningen på Simon Spies plads er indkøbt og opsat i 2021.
Økonomi
Wireophængt julebelysning
Indkøb af kabler forventes overslagsmæssigt at beløbe sig til ca. 0,3-0,4 mio. kr. kr.
Indkøb af julebelysning forventes at beløbe sig til 0,55-0,65 mio. kr. for stjerner nye
granguirlander med lyskæder. Prisen er inklusive adskillelse af gran og belysning samt
bortskaffelse af det eksisterende.
Løsning 1:
Indkøb af kabler i 2021: 0,3-0,4 mio.kr.
Løsning 2:
Indkøb af kabler i 2021: 0,3-0,4 mio.kr.
Indkøb af julepynt i 2022: 0,55-0,65 mio.kr.
Løsning 3:
Indkøb af kabler i 2021: 0,3-0,4 mio.kr.
Indkøb af julepynt over en 5 årig periode, 2022-2026: 0,11-0,13 mio.kr/pr. år.
Indkøb i den størrelsesorden kan ikke indeholdes i det nuværende budget.
Det vurderes, at der skal søges om en tillægsbevilling således, at der er afsat midler til
indkøb, når den nye kontrakt træder i kraft og således, at indkøb af nye kabler kan
foretages inden næste sæson.
Belysning i træerne på Axeltorv
Løsning 1:
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Der indkøbes lyskæder til resten af træerne på torvet, ca. halvdelen. De nye lyskæder vil
være tilsvarende med de lyskæder der er på lager. Lyskæderne opsættes snarest eller i
2. uge af november afhængig af løv på træerne.
Indkøb af lyskæder ca. 0,06 mio.kr. indkøbet kan indeholdes i det nuværende budget.
Løsning 2:
Det undersøges hvilke typer der findes og hvad løsningen samlet vil koste. Eventuel
proces for inddragelse beskrives.
De eksisterende lyskæder kan bruges som reserve til de øvrige træer på Simon Spies
plads samt Strandgade.
Efter aftale med By, Land og Vand fremlægges sagen til aprilmødet i BPM, med en
afklaring i byrådet, den 26. april.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Udbud af julebelysning HK,
orientering.
Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 9: Tilpasning af serviceniveau græsrabatter i FK.
Græsrabatter i Fredensborg kommune – orientering om tilpasning af serviceniveau
Indledning
Græsrabatterne langs vejene er en del af vejopbygningen. På nogle strækninger er de
svagt hældende væk fra vejprofilet, og på andre strækninger er de udformet som grøfter
for at sikre afvanding af vejene, og at vejen ikke oversvømmes fra tilstødende arealer.
Græsrabatterne har historisk været slået mindst 12 gange årligt, til dels for at sikre
oversigtsforhold for trafikken og til dels af æstetiske årsager.
I Fredensborg kommune har NSPV over en årerække brugt flere midler på græsrabatter
end der har været afsat til opgaven, hvorfor det er nødvendigt at tilpasse serviceniveauet.
De manglende midler har hidtil været trukket på politik område 1, parker og natur.
Sagsfremstilling
Det nuværende serviceniveau er utidssvarende. I Helsingør Kommune har vi i adskillige
år haft et intensivt niveau med 12 slåninger årligt, og et ekstensivt niveau med 4
slåninger. 4 slåninger er på de beskrevne arealer (se skema herunder) rigeligt til, at der
ikke opstår trafiksikkerhedsmæssige eller færdselsmæssige problemer. 4 slåninger er
nok til at folk kan færdes til fods i rabatten, de steder de plejer at færdes. Udsynet ved
oversigter mm. generes heller ikke af højt græs.
Karakteren af rabatterne ændres ikke væsentligt ved tilpasningen. Græs vil stadig være
dominerende, og det giver ikke væsentligt øgede problemer med frøsætning af
”ukrudt” (mælkebøtter mm)
De ”vilde rabatter”, etableret med hensigt om mere biodiversitet, slås kun 1 gang årligt,
mens et skår langs vejen samt oversigter slås 12 gange årligt. 4 slåninger vil give en
mere naturlig overgang mellem det uslåede græs og de slåede kanter/oversigter.
En ændring kan, ud over eventuelle besparelser, betyde, at borgerne, som i årtier har
været vant til en høj frekvens overalt, se servicetilpasningen som en æstetisk forringelse,
og det vil sandsynligvis generere nogle borgerhenvendelser, men nok kun den
forestående vækstsæson.
4 slåninger
Omfartsveje, indfaldsveje og fordelingsveje

12 slåninger
Boligveje, og udvalgte indfalds- og
fordelingsveje
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Ekstensive stier, typisk gennem naturområder,
Intensive stier, typisk i boligområder
parker mv.
Udvalgte vej- og stistrækninger med
Vej- og stistrækninger med ”Vilde rabatter”
”Vilde rabatter”
Industrikvarterer
Økonomi
Tilpasningen muliggør, at midlerne anvendes, hvor de er tiltænkt påpolitikområde 1.
Tilpasningen kan muliggøre, at budgettet på vejbeplantningen i år med milde vintre
og/eller høj vækst i vækstsæsonen ikke overskrides væsentligt
I sæsoner med ”hårde” vintre og normale vækstsæsoner er det muligt, at
servicetilpasningen kan frigøre midler. Midlerne kan bruges til efterslæb, f.eks.
genplantning af træer, og forbedringer, f.eks. nye plantninger og biodiversitetstiltag
Græsset skal slås med nogle kraftigere maskiner (slagleklipper i stedet for rotorklipper).
Det betyder, at der skal laves en mindre engangsinvestering.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Tilpasning af serviceniveau
græsrabatter i FK.
Orienteringen taget til efterretning.
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Fredensborg

Punkt 9, Bilag 1: Bilag1_ servicetilpasningrabatgræsslåning, oversigtskort.pdf
Signaturforklaring
Linjer
4 slåninger
12 slåninger
Flader
4 slåninger
12 slåninger
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Humlebæk

Signaturforklaring
Linjer
4 slåninger
12 slåninger
Flader
4 slåninger
12 slåninger

Nivå
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Signaturforklaring
Linjer
4 slåninger
12 slåninger
Flader
4 slåninger
12 slåninger
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Kokkedal

Signaturforklaring
Linjer
4 slåninger
12 slåninger
Flader
4 slåninger
12 slåninger

Punkt 10: Vejafvanding HK, orientering.
Vejafvanding Helsingør Kommune - Orientering
Indledning
Brønde og stikledninger afvander vejene og spiller bl.a. en vigtig rolle i forhold til
klimatilpasning, så oversvømmelser i forbindelse med skybrud minimeres.
Der er i efteråret 2020 gennemført TV inspektion (se bilag 1) af afvandingen på 100
strækninger over hele kommunen. På baggrund af inspektionen, har en rådgiver
udarbejdet en rapport som konkluderer, at der er opbygget et vedligeholdelsesmæssigt
efterslæb.
Sagsfremstilling
I byerne afvandes vejene via brønde og stikledninger til kloakken, mens afvanding langs
veje på landet sker til grøfter.
Der er omkring 11.000 brønde med tilhørende stikledninger på de offentlige veje i byer
og landsbyer i Helsingør Kommune. Kendskabet til disse anlæg er meget begrænset, og
der er kun sparsom viden om tilstanden. På den baggrund har NSPV i samarbejde med
By, Land og Vand iværksat en stikprøveinspektion af vejbrønde og stikledninger. Der er
ikke taget stikprøver i centrum, som udgør ca. 5 % af vejbrøndene, da der blev foretaget
nogle store renoveringer for 12-15 år siden og da BLV sammen med Forsyningen er i
gang med klima tilpasning på vej afvandingen i centrum.
En væsentlig del af de undersøgte strækninger har behov for renovering, op mod 30% af
brøndene og 60% af stikledningerne har behov for akutte reparationer. Af undersøgelsen
fremgår det også, at ca. 15% af brøndene er plastbrønde, hvilket kan være forklaringen
på den signifikante forskel på den konstaterede forskel i tilstanden mellem stikledninger
og brønde. Det betyder også at der statistisk kun skal udskiftes 85% af brøndene.
Mange af strækningerne er gamle betonbrønde, som formodes at være fra 1930-1960.
Det anbefales generelt at udskifte dem med nye plastbrønde, da deres tekniske levetid
anses for at være opbrugt. Levetiden for beton brønde og ledninger er ca. 50 år.
Levetiden for nye plastbrønde og stikledninger er 100 år for nuværende. Levetiden
forventes at blive længere i takt med udviklingen af materialer.
Både i byer og på landet er der opbygget et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, og
vejafvandingen har derfor nedsat funktionalitet, hvilket særligt påvirker elementets evne
til at håndtere kraftige regnskyl, der bliver hyppigere i disse år.
Vejafvandingen er samtidig afhængig af de hovedledninger, som stikledningerne er
tilsluttet. Disse ledninger vedligeholdes af Forsyning Helsingør. Hovedledningerne er
dimensioneret til at kunne håndtere vandet fra stikledningerne, men hvis stikledningerne
renoveres med en større kapacitet for at imødekomme kraftigere regn, skal
hovedledningerne derfor også opgraderes for at øge afvandingskapaciteten. Fremtidige
udskiftning og renovering skal derfor koordineres med Forsyningen.
Det vurderes at grøfterne generelt er i middel stand, og der er et efterslæb på
oprensning, der skal sikre deres funktionalitet. Der er i de sidste 3 år brugt mellem
0,05-0,1 mio. kr. af det samlede budget til afvanding, til oprensning af grøfter. Det
vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at bremse opbygningen af efterslæb. NSPV har
ultimo 2020 igangsat en kortlægning af grøfterne. Kortlægningen forventes færdig i 2022,
og det vil da være muligt, at vurdere behov for oprensning og reprofilering af grøfterne.
Løsning
Hvis man vil bringe afvandingen op til et acceptabelt niveau, med en udskiftning over
f.eks. 30 år, vurderes det, at der skal skiftes op mod ca. 360 brønde inkl. stikledninger
om året, men i praksis skiftes der maksimalt 90-130 om året.
Ved udskiftning af vejbrønde og stikledninger vil det samtidig være optimalt, at foretage
en kortlægning, så oplysninger om vejafvandingen digitaliseres og kan indgå i LER
(ledningsejer registret).
Økonomi
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Udgiften til udskiftning af en brønd inkl. stikledning vurderes til at være ca. 20.000-30.000
kr., afhængig af metoden og længden af stikledningen. En udskiftning af en brønd alene
koster ca.12.000 kr
Udskiftning af alle brønde inkl. stikledninger vil således løbe op i 220-330 mio.kr. Herfra
skal trækkes de brønde som allerede er udskiftet til plastbrønde samt strækninger i
bymidten hvilket udgør ca. 33 mio.kr.
Med en foreslået udskiftning over 30 år vil det blive ca. 7-10 mio.kr. om året.
Hvis der i stedet regnes med udskiftning over f.eks. 40 år bliver det ca. 5-8 mio.kr. pr. år.
Budgettet til udskiftning og renovering af vejbrønde har de sidste år ligget på ca. 3,2 mio.
kr. Forbruget har varieret mellem 3-4 mio. kr. Forbruget er inklusive øvrige driftsopgaver
som tømning af sandfang i vejbrønde, akut arbejder på grøfter og underføringer samt
rensning af olieudskillere i pumpebrønde. Forbruget alene på renovering af vejbrønde og
stikledninger har varieret fra 2,2-3,2 mio. kr.
Der vil således være behov for at tilføre området ca. 5-7 mio.kr pr. år hvis der forventes
en udskiftning over en 30 årig periode og 3-5 mio. kr. pr. år over en 40 årig periode.
Efter aftale med By, Land og Vand fremlægges sagen til orientering til maj mødet i BPM.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 10: Vejafvanding HK, orientering.
Orienteringen taget til efterretning.
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1 Indledning
Formålet med opgaven er via de fremsendte dokumenter og TV inspektioner fra
Helsingør Kommune, at evaluere hver enkelt stikledning og brønd i forhold til forventet levetid samt istandsættelsesmetode. Der evalueres alene brønde og stikledninger, som er markeret af de modtaget oversigtstegninger.
Følgende veje er vurderet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bobakken
Bragesvej
Egevej
Ellekildehavevej
Gurrevej
Havnevej
Hovvej
Løvvænget
Mathilde Bruuns Vej
Oldenvej

2 Generelt
Der er udført følgende ydelser:
•
•
•

•

Gennemgang og vurdering af 95 TV-inspektioner for stikledninger.
Gennemgang og vurdering af 95 brønde.
Udarbejdelse af en ”Excel ark” med oversigt over af de enkelte brønde og
stikledninger. Oversigten angiver blandt andet beskrivelse af skader for
brønde og deres tilhørende stikledninger og udbedringsforslag
Kvalitetssikring af det udførte arbejde

3 Resultat af evaluering
Vurdering af brønde og deres tilhørende stikledninger ud fra de modtaget TV-inspektioner og billeder af brønde viser, at stikledninger har en fysisk tilstand som
ligger under middel. Brøndene er ældre, men generelt i middel stand. Dog er der
en del snydebrønde, som ikke føres igennem vandlås/sandfang inden udledning til
hovedledning, hvilket ikke er lovligt.
Desuden har de fleste af stikledninger en fysisk indeks tal som er højre end 7.
Fysisk indeks tal er lednings skadeprocent og omregnes vha. en logaritmisk formel
til et tal mellem 0 og 10, hvor en fysisk indeks tal på 10 er den dårligste.
Der er generelt mange skader på ledninger, som kan ses under Bilag - ”Excel ark”.
Disse skader såsom forskudte samlinger eller utætheder, kan påvirke ledningers
tekniske og fysiske egenskaber, der kan medføre dårlig kloakdrift.
Der er generelt også mange rørbrud, der kan medføre dårligt kloakdrift.
Desuden kan de være medvirkende årsag til øget forekomst af rotter, samt mulighed for udvaskning af materialer fra vejkassen.
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4 Ikke udførte brøndrapporter
Der er ikke modtaget brøndrapporter for nedenstående vejbrønde, hvorfor vurdering af brøndene er lavet mht. de modtaget billeder og videofilm.
•

Egevej
Ikke udført brøndrapport for VB3

•

Ellekildehavevej
Ikke udført ledningsstrækning for VB5

•

Gurrevej
Ikke udført brøndrapport med tilhørende ledningsstrækning for VB4A
Ikke udført brøndrapport med tilhørende ledningsstrækning for VB3A
Ikke udført brøndrapport for VB6

•

Løvvænget
Ikke udført brøndrapport for VB1

•

Mathilde Bruuns Vej
Ikke udført brøndrapport med tilhørende ledningsstrækning for VB5

5 Konklusion
Der er givet udbedringsforslag til renovering af brønde og stikledninger ud fra omfanget af skadet og den forventede restlevetid for alle brønde og deres tilhørende
stikledninger, som kan ses under Bilag – ”Excel ark”.
Mange af brøndene er gamle betonbrønde, som formodes at være fra 1930-1960.
Det anbefales generelt at udskifte dem med nye plastbrønde, da deres tekniske levetid anses for at være opbrugt.

6 Bilag- Excel ark

Excel-Oversigt af
TV-inspektionsrapporter Helsingør Kommune.xlsx
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Punkt 11: Biodiversitet status.
Biodiversitet- status
Indledning
2020 var året, hvor der for alvor kom gang i biodiversitetsindsatsen – både i antal
indsatser og omfanget af dem. Tiltagene begrænser sig ikke kun til naturområderne, men
inkluderer mange typer af kommunale arealer, inklusiv rabatter, parker og skoler. I 2021
fortsætter vi den hidtidige indsats og udvider med endnu flere tiltag.
Sagsfremstilling
Vilde rabatter
Vi omlagde cirka 15 hektar rabatgræs i byzone til vilde rabatter i 2020. Græsset, der før
blev slået intensivt, bliver nu kun slået 1 gang årligt. Besparelsen på græsslåningen
bliver brugt til at lave høslæt og såning af vilde blomster i et udvalg af de vilde rabatter.
Indsatsen fortsætter i 2021 med flere blomstersåninger, fortsat høslæt og inddragelse af
lidt flere rabatter.
Vilde parker
Brugsplænegræs med intensiv slåning blev, i 2020, omdannet til vildt naturgræs i
Solbakken, Roligheden og Kongens Have i Helsingør. Det føjer store områder til
eksisterende arealer i f.eks. Bergmansdal (Smørhullet) i Helsingør og Oscar Brunsvejparken i Humlebæk. Vi vil i videst mulig omfang i fremtiden lave høslæt med opsamling
på disse arealer for at øge naturværdien.
Rabatter på landet
Vi har i et par sæsoner slået alle landzonerabatterne til skel i det tidlige forår i stedet for i
efteråret. Det giver bedre betingelser for de nøjsomme blomster. Denne praksis
fortsættes i år. Vi vil i 2021 i samarbejde med kommunerne lave en GIS-analyse af
rabatterne, så vi kan kortlægge, hvor der er gunstig eller potentielt gunstig naturtilstand.
Det skal danne grundlag for en mere differentieret drift med plejeindsatser, hvor det giver
mest mening.
Naturvenlige plantninger
Plantninger, med hjemmehørende, insektbestøvede buske og træer, er en ny del af
vores indsats. De er en mangelvare i vores intensive skovbrug og landbrug. Vi har i 2020
plantet i Fredtoften, på Hallandsvej i Ålsgårde og i Fredensborg Bypark (v Båstrupvej).
Der er desuden plantet ”klimaskov” ved Sømosen, hvor der er valgt arter ud fra både
klima og biodiversitet. Der vil komme flere biodiversitetsplantninger til i 2021.
Dødt ved, fældning af risikotræer m.m.
Mange års intensiv skovdrift med fjernelse af alt ved fra skovene, har gjort stående og
liggende dødt ved til en mangelvare. Det døde ved er bolig og spisekammer for insekter,
fugle, flagermus, svampe m.v. I NSPV har vi for flere år siden ændret praksis, når vi
fælder træer. Vi sælger ikke længere brænde, og både stammer og grene får i videst
mulig omfang lov til at blive på stedet - som stående ”fugletræer” og/eller liggende i
skovbunden. Vi går tilmed så vidt, at vi bruger ekstra midler på, at skære toppen af træer,
hvor der ellers kunne fældes fra jorden. En enkelt gang har vi forsøgsvist sprængt toppen
af nogle træer (Jellerødskoven). Indsatsen fortsættes i 2021.
Samarbejde med frivillige
Vi har en del samarbejder med frivillige, hvor vi deler arbejdsbyrden. På Djævlebakken i
Nivå slår frivillige med le, mens NSPV bortkører det afslåede materiale. En ældre herre
slår på egen hånd flere rabatter i Fredensborg Kommune med le. Vi kører afklippet væk,
og har en god erfaringsudveksling med ham. Desuden bekæmper frivillige japansk pileurt
et par steder i Helsingør Kommune. Også hér står NSPV for sikker bortskaffelse af
”planternes Godzilla”.
Høsletsarealer
Samlet set bliver der lavet høslæt med fjernelse af afklippet på cirka 65 hektar i de to
kommuner. Det er alt fra små orkidélokaliteter, der nænsomt bliver slået med le, til store
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naturområder, som bliver slået med store landbrugsmaskiner. Samtidig er det en god
blanding af opgaver, der bliver udført internt (typisk manuelt høslæt) og eksternt af
landmænd og entreprenører. Høslettet er en nødvendighed for at fjerne næring i en
natur, der ”kunstigt” får tilført alt for meget næring fra menneskelige aktiviteter.
Afbrænding
Afbrændingen har samme funktion som høslettet. Det fjerner næring og førne (vissen
biomasse). Artsrigdommen bliver dermed større. Vi brændte et område ved Græstedgård
i 2020. Det gør vi igen på et andet areal i 2021. Et større område i Fredensborg Bypark
og et areal i Færgevejskilen vil også blive brændt af i 2021. En ekstern entreprenør står
for Færgevejskilen, mens resten udføres af NSPV.
Græsning (hegninger)
I 2020 blev den eksisterende hegning udvidet ved Græstedgård og Jellebro. I 2021
udvider vi hegningen i Vestkilen i Helsingør. Vi indhegner også Kellerisfredningen og
Humlebæk syd. Græsning med det rigtige græsningstryk og de rigtige dyrearter er den
bedste og mest naturlige naturpleje, men er desværre ikke muligt alle steder.
Bekæmpelse af invasive arter
Der er fra 2021 sat midler af i begge kommuner til at bekæmpe japansk pileurt. Midlerne
vil i 2021 blive brugt til at høste erfaringer med forskellige metoder. Der vil blive
bekæmpet efter prioritet som f.eks. sårbar natur, kritisk infrastruktur og høj risiko for
spredning. Bekæmpelsen af bjørneklo fortsætter som hidtil. Gyldenris bekæmpes ved
slåning på det mest optimale tidspunkt.
Fredede områder, §3 områder og vandløb
NSPV udfører mange naturplejeprojekter på bestilling fra kommunerne. Det indebærer
blandt andet pleje af moseflader, pleje for sårbare arter (markfirben, orkidéer m.fl.) og
vandløbsrestaureringsprojekter. Opgaverne bliver udført internt i det omfang, vi har
ekspertisen/materiellet. Pleje med specialmaskiner på moseflader udføres eksternt.
Der vil blive givet en kort præsentation.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 11: Biodiversitet status.
Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 12: Vinter orientering.
Vintertjenesten - orientering
Indledning
Vintersæsonen 2020/2021 har varieret fra en meget mild periode fra oktober til december
til en lang periode i januar og februar med frostgrader og megen nedbør i form af sne.
Driften er stort set forløbet upåklageligt både, hvad angår NSPV’s egne medarbejder, og
de eksterne entreprenører. Der har dog i løbet af vinteren været behov for at foretage
mindre justeringer i forhold til bl.a. ruter, klasse 3 veje og skøjtesøer.
Ligeledes har der været behov for at forventningsafstemme indsatsen med nogle af
entreprenørerne i det nye udbud.
Sagsfremstilling
Vinteren i tal
Udkald i sæsonen 20/21 fordeler sig som angivet i skemaet herunder. Til sammenligning
er angivet antal udkald i sæsonen 19/20. Forbruget af salt afspejler de mange udkald, se
skema herunder.
Der er en generel tendens til stigende antal borgerhenvendelser, se skema herunder,
særligt i januar har der været flere henvendelser i 2021 sammenlignet med januar 2020,
som var en usædvanlig mild måned. Af de 941 henvendelser i 20/21 er ca. 10 % af
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henvendelserne vedrørende vintertjenesten. Mange af klagerne har været vedrørende
klasse 3 veje.
Udkald saltning og snerydning
19/2020/21*
Klasse 1.
21 61
Klasse 2.
15 42
Klasse 3.
0
16
Cykelstier
6
31
Cool spot
0
17
*20/21 er pr. 2. mar.21.
Saltforbrug
19/20581 ton
20/213330 ton

*20/21 er pr. 2. mar.21.
Borgerhenvendelser (e-mails)
19/20 20/21 Difference
jan
181
264
83
feb
158
184
26
okt
nov
dec
sum

172
128
156
795

191
166
136
941

19
38
-20
146

Coldspot rute
Som noget nyt i denne sæson er der lavet en coldspot rute. Ruten er lavet, da der er få
udvalgte steder, hvor frosten slår igennem, uden at der nødvendigvis opstår rimglatte
veje generelt. Det er typisk på metal gangbroer og underafkølede broer, der ved lave
temperaturer hurtigt bliver glatte samt på udsatte stier og fortove.
Ruten køres som en kl. 2 rute som kaldes separat ud, dog typisk sammen med kl.1. veje.
Ved kun at lave udkald på udvalgte steder spares en del omkostninger.
Nye stiruter
Med det nye udbud er der også lavet nye ruter for cykelstierne. Ruterne er blevet
optimeret fra 28 ruter til 22, og der er blevet indsat nye Epoke efterløbere på 14 ud af de
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22 ruter. Epoke, som vandt udbuddet, har leveret de nye efterløbere, som har større
kapacitet, giver en mere præcis spredning og et mere ensartet lag salt på stierne. Med
den større kapacitet kan de køre længere ruter, da de ikke kræver genopfyldning ved
saltning af stier. Arbejdsmiljømæssigt er de også en gevinst, da medarbejderne er glade
for dem.
Der er dog også enkelte ulemper. Efterløbere kan ikke komme rundt alle steder, de er
bedst hvor det bare går derudaf. Ved snefald, tager det længere tid, inden de har fejet
eller skrabet ruten, da ruterne er blevet længere, og mange af stierne er todelte, i fortov
og cykelsti. Det betyder ved længerevarende snefald, at sneen kan nå at blive fastkørt.
Klasse 3 ruter
Der har i januar og februar været klager fra borgere via FB og andre kanaler over
snerydning og saltning på flere klasse 3 veje.
Vinterregulativet (se bilag 1) angiver serviceniveauet for snerydning og
glatførebekæmpelse på klasse 3 veje til, at der kun udføres snerydning/saltning/grusning
efter behov på hverdage, og indenfor normal arbejdstid, i det omfang opgaverne på
klasse 1 og klasse 2 tillader det.
Det har medført, at nogle klasse 3 veje ikke er blevet saltet, enten fordi de lå sidst på
ruten og ikke kunne nås indenfor normal arbejdstid eller fordi mandskabet har været
prioriteret til at køre på klasse 1 og 2 veje.
I de foregående år har dette ikke givet mange klager, men i år hvor vinteren har bidt sig
bedre fast og givet flere og større snemængder, har vi oplevet, at der er flere klager på
klasse 3 vejene.
Hvis der f.eks. kommer et stort snefald fredag, og sneen er blevet liggende i en periode
med tø og frost, vil der mandag være et tykt lag is, som det kan være svært at komme i
bund med. Det kan derfor i nogle tilfælde betale sig, at vi kalder klasse 3 vejene ud i
weekenden. Det giver et bedre serviceniveau og kan være mere omkostningseffektivt på
længere sigt.
Det blev besluttet, primo februar, at vi salter ruterne færdige på klasse 3 veje, også
selvom det betyder, at vi bruger nogle timer ud over normal arbejdstid. Ligeledes blev det
besluttet, at det er en faglig vurdering fra NSPV’s vintervagt, om der kaldes ud til
snerydning og saltning i weekenden på klasse 3 veje.
Skøjtesøer
I år var året, hvor vi for første gang i ni år fik en længerevarende periode med frost, som
medførte istykkelser store nok til at åbne skøjtesøerne.
I Helsingør forelå en politisk beslutning om hvilke skøjtesøer som NSPV skulle måle
istykkelser på, og hvornår de måtte åbnes for færdsel på isen.
I Fredensborg fik NSPV opgaven i januar med at udpege egnede skøjtesøer i
kommunen. På kort tid fik NSPV kortlagt og undersøgt ca. 15 udvalgte søer og
regnvandsbassiner. Kun 5 af disse viste sig at være egnede til at kunne færdes på.
I et tæt samarbejde med kommunikationsmedarbejdere i begge kommuner, blev der
kommunikeret på både hjemmesider og via FB. NSPV indarbejde et kort på
hjemmesiden hvor den præcise placering af skøjtesøerne var angivet.
Økonomi
Som konsekvens af den hårde vinter med mange udkald, er der brugt flere penge end i
en normalvinter. Forbruget på vinteren i et normalt år, fordeler sig med ca.60% af
udgifterne i vintermånederne jan-april og ca. 40% i okt.-dec.
I jan-feb. 2021 er der i Helsingør brugt 75% af budgettet.
I Fredensborg afregnes vinteren som ekstraarbejde. Budgettet er pt. ikke oplyst fra
forvaltningen. Hvis det antages at budgettet er på 5 mio. kr., er der brugt 93% af
budgettet.
Februar 2021 sammenlignet med hele året 2020
2020

2021
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Budget Salg
Budget Salg
Vinter HK Indenfor budget8.225.0005.048.2368.200.0006.211.070
Vinter FK Ekstra
5.946.0002.782.1850
4.658.291
Det forventes, at der kommer et overforbrug som følge af øgede udgifter til
vintertjenesten i 2021 i begge kommuner.
Økonomi
Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 12: Vinter orientering.
Orienteringen taget til efterretning. Stor ros til medarbejderne for indsatsen i
vintertjenesten.
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1 ALMENT
.

Dette regulativ træder i kraft den 1. oktober 2016 og erstatter hidtil
gældende regulativ, for Helsingør Kommune af 1. oktober 2011, og for
Fredensborg Kommune af 1. november 2007.

I henhold til "Lov om offentlige veje”, § 62, har kommunerne pligt til
• at sørge for snerydning,
• at træffe foranstaltning mod glat føre og
• at sørge for renholdelse
på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen.
Nærmere regler for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette
regulativs afsnit 2.
Efter § 64 i samme lov har kommunerne for byer og bymæssige områder bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til kommuneveje
eller offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal
• snerydde,
• glatførebekæmpe og
• renholde
fortov og sti ud for ejendommen, som nærmere beskrevet i dette regulativs afsnit 3.
Endvidere har kommunen i henhold til § 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om private fællesveje" bestemt, at visse private fællesveje
•
•
•

skal ryddes for sne
glatførebekæmpes og
renholdes

af grundejerne, som beskrevet efterfølgende i afsnit 4.
Alle ovenstående beslutninger er truffet efter forhandling med politiet
i overensstemmelse med nævnte lovgivning.
Kommunevejene og de offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen er opdelt i vinterklasser. Disse klasser knytter sig til
forskellige servicemål der afhænger vejens og stiens betydning for
færdslens afvikling. Nærmere beskrivelse af klasser med tilhørende
servicemål fremgår af bilag A og bilag B.
Oversigtskort mv. med oplysninger om vinterklassificering af kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen
fremgår af:
•
•

4

For Helsingør Kommune, under Park og Vej på:
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
For Fredensborg Kommune, under Trafik og veje på:
https://www.fredensborg.dk/borger/byggeri-bolig-og-
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flytning/om-din-bolig/digitalt-kort-over-kommunen

Den praktiske udførelse af vintertjeneste og renholdelse varetages af
det tværkommunale samarbejde Nordsjælland Park & Vej (NSPV), der
ligeledes varetager overvågning og varsling mht. vintertjenesten. Se
nærmere herom på www.nspv.dk, under overskriften Vinterbekæmpelse, samt i bilag C.

2 KOMMUNENS PLIGTER – KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN
Snerydningen, bekæmpelse af glat føre og renhold på kommuneveje
og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelserne er
tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt i følgende
regler der er forhandlet med politiet.
Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering, og er tilrettelagt ud fra, at de
anførte servicemål, som fremgår af bilag A hhv. bilag B, kan opfyldes i
prioriteret rækkefølge. I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen der hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdslens afvikling hhv. trafiksikkerheden.

Oversigtskort mv. med oplysninger om vinterklassificering af kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen
fremgår af:
•
•

For Helsingør Kommune, under Park og Vej på:
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
For Fredensborg Kommune, under Trafik og veje på:
https://www.fredensborg.dk/borger/byggeri-bolig-ogflytning/om-din-bolig/digitalt-kort-over-kommunen

Den praktiske udførelse af vintertjeneste varetages af NSPV. Vinterberedskab er operativt i perioden fra 15. oktober til 15. april, se endvidere bilag C

2.1

Snerydning

Snerydning iværksættes som angivet i bilag A og B.

Kørebaner:
På klasse I veje kan snerydning således igangsættes efter behov på alle
tider af døgnet, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles
uden gener.
På klasse II veje kan snerydning udføres efter behov mellem kl. 5.00 og
22.00, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden
væsentlige gener i nævnte tidsrum.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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På klasse III veje udføres der kun snerydning efter behov på hverdage,
og indenfor normal arbejdstid, i det omfang opgaverne på klasse I og
klasse II tillader det.
På klasse IV veje udføres der kun snerydning undtagelsesvis.
Stier o.l.:
På klasse II stier kan snerydning udføres efter behov mellem kl. 5.00 og
22.00, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles i nævnte
tidsrum.
På klasse IV stier gennemføres ikke snerydning.
Fredensborg og Helsingør Kommuner har ingen stier i klasse I og klasse
III.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om offentlige veje § 62, stk. 7 fastsat følgende regler for kommunernes gennemførelse af snerydning:
Snevolde ved vejtilslutninger, søges skubbet til side inden arbejdet
afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje.
Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme.
Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor snerydning påhviler grundejeren. Såfremt
denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren.
Snerydning på parkerings-, rastepladser o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter, at en acceptabel situation for færdslens afvikling er genoprettet på kørebaner.
Ved buslommer vil der i videst muligt omfang blive foretaget snerydning samtidigt med det gennemgående spor.
Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af snerydning vender
kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende rydning, med
mindre det er af afgørende betydning for færdslens afvikling.
Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cykelbaner, parkeringspladser, holdepladser, gågader og vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til fremkommeligheden.
Ved fodgængerovergange, gangarealer ved busstoppesteder, trapper
o.l. ryddes i begrænset omfang indtil snerydningen på tilstødende
stiarealer ophører, hvorefter der ryddes op.
For samtlige gennemgående veje og stier over kommunegrænserne
gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med de tilgrænsende vejmyndigheder, således at trafikanterne i videst muligt omfang
møder en ensartet vejtilstand.
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Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i bilag A og B.
Kørebaner:
På klasse I veje saltes således præventivt. Det tilstræbes således, at der
saltes inden der bliver glat, hvorfor saltning på disse veje kan iværksættes på alle tider af døgnet.
På klasse II veje tilstræbes der ligeledes saltet ligeledes præventivt, på
disse dog kun mellem kl. 5.00 og 22.00.
På klasse III veje udføres der kun saltning/grusning efter behov på
hverdage, og indenfor normal arbejdstid, i det omfang opgaverne på
klasse I og klasse II tillader det.
På klasse IV veje saltes/gruses kun undtagelsesvis.
Stier o.l.:
På klasse II stier tilstræbes glatførebekæmpelse udført præventivt, dog
kun mellem kl. 5.00 og 22.00.
På klasse IV stier gennemføres ikke glatførebekæmpelse.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om offentlige veje § 62, stk. 7 fastsat følgende regler for kommunernes gennemførelse af glatførebekæmpelse:

Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejendomme.
Glatførebekæmpelse på parkerings- og rastepladser o.l. iværksættes
som udgangspunkt først efter, at en acceptabel situation for færdslens
afvikling er genoprettet på kørebaner.
Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af glatførebekæmpelse
vender kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende glatførebekæmpelse.
For samtlige gennemgående veje og stier over kommunegrænserne
gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med
de tilgrænsende vejmyndigheder, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.

2.3

Renholdelse

Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden. Denne praksis fremgår af bilag D.
På kommuneveje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage
den renholdelse, der er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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Parkerings- og rastepladser o.l. i landzone indgår dog også i ovennævnte plan, jf. bilag D.

8
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3
GRUNDEJERENS PLIGTER – OFFENTLIGE FORTOVE OG STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN
Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne, der risikerer at
falde ned fra tage på vej eller sti, eller alternativt at opsætte forsvarlig
afspærring.
Kommunen har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere,
hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kommunevej
og offentlig sti, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal
• snerydde,
• glatførebekæmpe og
• renholde
fortov og sti som beskrevet i dette regulativs afsnit 3.1 til 3.3.
Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Cykelstier, gangtunneler og –broer er ikke
omfattet af pligten.
Nævnte pligt kan højst omfatte 10 m af de fortovs- og eller stiarealer,
der ligger nærmest ejendommen.
Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, såfremt:
• arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen fra en offentlig vej under samme vejmyndighed (fx ved en
ejendom beliggende på en hjørnegrund)
•
ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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Princip vedr. ovennævnte bestemmelse om arealer, der ligger i ubrudt
forlængelse af en adgang fremgår af følgende skitser:

Jernbaner og lufthavne med adgang fra ejendommen til vejen er ligeledes omfattet af denne pligt. Er adgangen alene til drift af anlægget,
omfatter pligten kun strækningen ud for adgangen med et tillæg på 10
m til hver side af ejendommen.
Hvor gågader i kommunerne har en sådan bredde, at arealet er opdelt
med et køreareal i midten, varetager kommunen snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af dette køreareal, mens pligten for det
øvrige areal – som for alle øvrige gågadeområder – påhviler grundejerne, jf. følgende skitse:

10
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Snerydning

Grundejerne har pligt til at rydde fortov og sti for sne snarest muligt
efter snefald.

Grundejeren har altid pligt til, at rydde:
• Trapper fra fortov til ejendom
•
Pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i færdselsarealet.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om offentlige veje § 65 fastsat følgende forskrifter for grundejernes
udførelse af snerydning:

Snerydning udføres ved, at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes
i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter
snefald.
Snebunker henlægges på det resterende fortov eller sti, eller - i det
omfang her ikke er plads - på den nærmeste del af vejbanen. Sne må
ikke henlægges ud for porte og indkørsler, ved gadehjørner, ved fodgængerfelter eller andre selvfølgelige overgangssteder, idet sådanne
steder skal holdes passable.

3.2

Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på
fortov og sti snarest muligt efter førets indtræden.

Grundejeren har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper fra fortov til ejendom.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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om offentlige veje § 65 fastsat følgende forskrifter for grundejernes
udførelse af glatførebekæmpelse:

Glatførebekæmpelse udføres ved:
• at der udspredes vejsalt, grus, sand e.l. på hele fortovets/stiens
areal snarest muligt efter førets indtræden.
•
at grundejerne begrænser anvendelse af andre kemiske optøningsmidler end alm. Vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse.

3.3

Renholdelse

På fortov og sti har grundejeren pligt til, at
• fjerne ukrudt og lignende,
• renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer,
• fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
• renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og
udløbsrender, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres
ejendomme.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om offentlige veje § 65 fastsat følgende forskrifter for grundejernes
udførelse af renholdelsen:

Renholdelsen udføres ved:
• at fortove fejes efter behov
• at grundejeren dagligt fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen
•
at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede.
Affald må ikke fejes ned i rendestenen eller i de langs kantstenen anbragte rendestensbrønde.
Renholdelsespligten omfatter også de i fortovsarealet anbragte lyskasser og riste, samt eventuelle udløbsrender fra grunden.
Der må ikke anvendes kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt, der
således skal foretages mekanisk.

12
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4 GRUNDEJERENS PLIGTER – PRIVATE
FÆLLESVEJE
Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej eller sti, hhv. at opsætte forsvarlig afspærring.

Private fællesvej og stier

4.1

Grundejernes pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således
også kørebane, parkeringsarealer o.l. Følgende er bestemt efter forhandling med politiet.
I byzone m.m.:
Kommunen har bestemt, at grundejere, hvis ejendom i:
• Byzone og
• Sommerhusområde

grænser til privat fælles, skal:
• snerydde,
• glatførebekæmpe og
•
renholde
færdselsarealet på den del af vejen, som ligger nærmest ejendommen,
i overensstemmelse med nærværende regulativs afsnit 4.2.
De private fællesveje fremgår under ”Vejstatus” af:
•
•

For Helsingør Kommune, under Park og Vej på:
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
For Fredensborg Kommune, under Trafik og veje på:
https://www.fredensborg.dk/borger/byggeri-bolig-ogflytning/om-din-bolig/digitalt-kort-over-kommunen

Pligten er kun pålagt de vedligeholdelsesforpligtigede grundejere, jf.
privatvejslovens § 44.
Øvrige private (fælles)veje:
Kommunen kan endvidere i særlige tilfælde træffe beslutning om, at
pålægge grundejere pligt til snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse for private fællesveje i landzone hhv. for private veje.

De berørte grundejere har – eller vil – i givet fald få individuel underretning herom.

4.2

Nærmere bestemmelser om udførelsen

Snerydning:
Grundejerne skal rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter
snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016

13

Punkt 12, Bilag 1: vinter-regulativ2016.pdf
VEJE, STIER OG PLADSER I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

Grundejeren har altid pligt til, at rydde trapper til deres ejendom for
sne.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om private fællesveje § 80, stk. 3 fastsat følgende bestemmelser for
grundejernes udførelse af snerydning:

Snerydning udføres ved:
• at færdselsarealet sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald, og
•
at snebunker henlægges på det resterende færdselsareal, eller
uden for. Sne må ikke henlægges ud for porte og indkørsler,
ved gadehjørner, ved forgængerfelter eller andre selvfølgelige
overgangssteder, idet sådanne steder skal holdes passable.
Glatførebekæmpelse:
Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på
færdselsarealet snarest efter førets indtræden.

Grundejerne har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper til sin
ejendom.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om private fællesveje § 81, stk. 3 fastsat følgende bestemmelser for
grundejernes udførelse af glatførebekæmpelse:

Glatførebekæmpelse udføres ved:
•
at der udspredes vejsalt, grus, sand e.l. på hele færdselsarealet snarest muligt efter førets indtræden
•
at grundejerne begrænser anvendelse af andre kemiske optøningsmidler end alm. Vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse.
Renholdelse:
Grundejeren har pligt til, at
• fjerne ukrudt,
• feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er
asfalteret, brolagt, flisebelagt eller på anden måde befæstet,
• fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til
ulempe for færdslen, og
• renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og
udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om private fællesveje § 82, stk. 3 fastsat følgende bestemmelser for
grundejernes udførelse af renholdelse:

Renholdelsen udføres ved:
• at der renholdes på hele færdselsarealet
• at fortove fejes efter behov
• at grundejeren dagligt fjerner affald og andet, der er særlig
forurenende eller til fare for færdslen
•
at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensde.
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Affald må ikke fejes ned i rendestenen eller i de langs kantstenen anbragte rendestensbrønde.
Renholdelsespligten omfatter også de i fortovsarealet anbragte lyskasser og riste, samt eventuelle udløbsrender fra grunden.
Der må ikke anvendes kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt, der
således skal foretages mekanisk.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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5 TILSYN OG REGLER FOR GRUNDEJERPLIGTER MV.
Tilsynet med, at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte
love, føres af kommunen. Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for
den pågældende grundejers regning.

Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt grundejere på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 3, udføres af kommunen for grundejerens
regning. I givet fald skal kommunen sikre, at arbejdet udføres billigst
muligt.
Affald eller genstande, der
• kan være til ulempe for færdslen, eller
• er særligt forurenende
kan fjernes af kommunen eller politiet, for den forurenendes regning.
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BILAG A. VINTERVEJKLASSER, VEJTYPER, SERVICEMÅL OG
METODER

Kørebaner
Vejklasse

Vintervejklasse

Gennemfartsveje

Klasse I

Vejtype

Servicemål og metode

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

Saltning hhv. snerydning udføres
på alle tider af døgnet.

Veje til hospitaler, brandog redningsveje, beredskaber, livsvigtige institutioner o.l.

Fordelingsveje

Klasse II

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016

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.

•

Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved
præventiv saltning efter
behov.

•

Snerydning igangsættes
efter behov, således at
færdslen i videst muligt
omfang kan afvikles uden
gener.

Saltning hhv. snerydning udføres
som minimum mellem kl. 5.00 og
22.00.1)
•

Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved
præventiv saltning, dog
kun inden for nævnte
tidsrum.

•

Snerydning igangsættes
efter behov inden for
nævnte tidsrum, således
at færdslen kan afvikles i
videst muligt omfang
uden væsentlige gener.
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Kørebaner
Vejklasse

Vintervejklasse

Vejtype

Lokalveje

Klasse III

Øvrige veje

Klasse IV

Servicemål og metode

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.

Saltning/grusning hhv. snerydning udføres kun på hverdage,
inden for normal arbejdstid2).

Omfatter veje til enkeltbruger områder og mindre
boligveje.

Saltes/grusses og sneryddes kun
undtagelsesvis.

Indsats igangsættes når opgaverne på klasse I til II veje tillader det
og kun inden for nævnte tidsrum.

1)

Det anbefales, at tidsrummet for indsats på klasse II-veje fastsættes til mellem kl. 05.00 og 22.00.
Normal arbejdstid defineres som hverdage mellem kl. 7.00 og 15.15, fredage dog mellem kl. 7.00
og 13.15.
2)

Oversigtskort mv. med oplysninger om vinterklassificering af kommuneveje fremgår af:
•
•

18

For Helsingør Kommune, under Park og Vej på:
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
For Fredensborg Kommune, under Trafik og veje på:
https://www.fredensborg.dk/borger/byggeri-bolig-ogflytning/om-din-bolig/digitalt-kort-over-kommunen
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BILAG B. VINTERSTIKLASSER, STITYPER, SERVICEMÅL OG METODER

Stier1)
Stiklasse

Vinterstiklasse

Stitype

Omfatter stier som hovedstier og skolevejsstier.

Klasse II

Hovedstier

Fodgængerovergange,
busstoppesteder og trapper

Servicemål og metoder

Saltning hhv. snerydning udføres
kun mellem kl. 5.00 og 22.00.
•

Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved
præventiv saltning efter
behov, dog kun inden for
nævnte tidsrum.

•

Snerydning igangsættes
efter behov inden for
nævnte tidsrum, således
at færdslen kan afvikles i
videst muligt omfang.

Øvrige stier

Fodgængerovergange, busstoppesteder, trapper o.l. ryddes i
begrænset omfang indtil snerydningen på tilstødende arealer
ophører, hvorefter der ryddes op.
Lavest prioriterede stier.

Klasse IV

Saltes/grusses og sneryddes ikke.

1)

Omfatter her såvel cykelstier som øvrige stier og fortove, hvor glatførebekæmpelse og snerydning ikke er pålagt grundejeren.
2)
Normal arbejdstid defineres som hverdage mellem kl. 7.00 og 15.15, fredage dog mellem kl. 7.00
og 13.15.
Oversigtskort mv. med oplysninger om vinterklassificering af offentlige
stier, der administreres af kommunalbestyrelsen fremgår af:
•
•

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016

For Helsingør Kommune, under Park og Vej på:
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
For Fredensborg Kommune, under Trafik og veje på:
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https://www.fredensborg.dk/borger/byggeri-bolig-ogflytning/om-din-bolig/digitalt-kort-over-kommunen
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BILAG C. NSPV’S VINTERBEREDSKAB
Vinterberedskabet er etableret i perioden fra 15. oktober til 15. april.
Vagtordninger:
Vintervagten er inddelt i 2 niveauer:
•
•

Niveau 1: Vagten varetages af 8 forvagter (FV), alle medarbejdere fra
NSPV.
Niveau 2: Vagten varetages af 8 bagvagter (BV), alle medarbejdere fra
NSPV.

Vintervagten træffer beslutning om igangsætning af indsats, og varetager efterfølgende de praktiske udkald af maskinførere, samt tilsyn
med det udførte arbejde.
Endvidere indgår maskinførerne der deltager ved udførelse af vintertjenesten, samt personale fra værkstedet i NSPV’s vagtordningen.
Procedure:
Forvagten (FV): Varetager, evt. i samråd med BV, udkald af såvel interne som eksterne deltagere i udførelsen af vintertjenesten (maskinførere). FV varetager endvidere, efter aftale med BV, tilsyn før igangsætning af udkald, og altid under selve udkaldet. Hvis udkaldet alene omfatter saltning af klasse I veje, varetager FV som udgangspunkt udkaldet alene. Hvis udkaldet omfatter yderligere indsats, eller hvis FV har
behov for hjælp, kontaktes BV som ekstra hjælp.
FV varetager overvågning af vejret og vejtilstanden ved hjælp af glatførevarslingssystemet VejVejr, og indrapporterer i vintermanagementsystemet Vinterman.
FV træffer beslutning om igangsætning af udkald til saltning og snerydning, herunder om der skal saltes præventivt på klasse I veje, og
hvor meget salt der skal anvendes. Tilsvarende igangsætter FV tilsyn
med vejtilstanden før igangsætning om nødvendigt.
Maskinførere: Såvel interne som eksterne maskinførere har 45 min. fra
udkald til indsatsen skal være påbegyndt på ruten. Der køres ud fra
hver enkelt rutes ”hjemadresse” som er en af følgende, hvorfra der
også foretages læsning af salt mv.:
•
•
•
•

H.P. Christensens Vej 20, 3000 Helsingør
Kongevejen 425C, 3490 Kvistgård
Nordre Strandvej 300, 3100 Hornbæk
Møllevej 7, 2990 Nivå

Der anvendes GPS-styring og/eller registrering på hovedparten af ruterne.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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BILAG D. PRAKSIS FOR RENHOLD
NSPV udfører som udgangspunkt renhold på vejene efter fastlagte tilstandskrav for de enkelte vejelementer. Det tilstræbes således, at der udføres renhold så den definerede tilstand kan opretholdes i videst muligt omfang. Denne praksis udmønter sig i følgende vejledende frekvenser for udførelse af renhold for de enkelte elementer:

Kørebaner o.l.
Vejtype1)

Aktivitet

Vejledende frekvens for ordinær udførelse

A

Omfatter alene udvalgte veje, gågader
og pladser i Helsingør
C.

Der fejes med fejemaskine, med
forudgående håndfejning ved
hjørner og parkerede biler samt
opsamling af affald

En gang dagligt, alle
ugens dage.
Affaldsspande tømmes
efter behov

B

Øvrige veje, gågader
og pladser i byer og
bymæssig bebyggelse

Der fejes med fejemaskine langs
kantsten, med forudgående
opsamling af affald

6 gange årligt

C

Omfatter mindre pog rastepladser

Der fejes med fejemaskine, med
forudgående håndfejning ved
hjørner og parkerede biler samt
opsamling af affald

3-4 gange årligt

D

Omfatter villaveje i
byer og bymæssig
bebyggelse

Der fejes med fejemaskine langs
kantsten, med forudgående
opsamling af affald

En gang årligt

Renholdelsesklasse

Cykelstier
Renholdelsesklasse

1)

Aktivitet

Vejledende frekvens for ordinær udførelse

A

Omfatter alene udvalgte cykelstier i
Helsingør C.

Der fejes med fejemaskine langs
kantsten, med forudgående
opsamling af affald

En gang om ugen

B

Øvrige cykelstier i
byer og bymæssig
bebyggelse

Der fejes med fejemaskine langs
kantsten, med forudgående
opsamling af affald

6 gange årligt

De enkelte veje, stier og pladsers placering i klassificeringen fremgår af kort:
•

22

Stitype1)

For Helsingør Kommune, under Park og Vej på:
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
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For Fredensborg Kommune, under Trafik og veje på:
https://www.fredensborg.dk/borger/byggeri-bolig-og-flytning/om-din-bolig/digitaltkort-over-kommunen

Fortove og øvrige gangarealer:
I det omfang pligten for disse arealer ikke er pålagt grundejerne, jf. afsnit 3, indgår disse i ovennævnte klassificering.
Tømning af skraldespande:
Alle kommunernes skraldespande i gågader, ved busstoppesteder o.l. tømmes efter behov, i forhold til størrelse og anvendelse. Alle skraldespande tilstræbes således tømt inden kapaciteten er
opbrugt.
I forbindelse med tømning af affaldsspanden opsamles affald endvidere i umiddelbar nærhed heraf.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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BILAG E. DEFINITIONER
Byer og bymæssige områder
Defineres i Lov om offentlige veje, § 3, som:
”Københavns Kommune og de områder, der efter lov om planlægning er byzone eller sommerhusområde, samt nærmere afgrænsede områder i landzone, som kommunalbestyrelsen har
besluttet at administrere efter byreglerne, jf. §§ 25-86 i lov om private fællesveje.”
Anvendes bl.a. til definition af områder, inden for hvilke man kan pålægge grundejere at snerydde, glatførebekæmpe og renholde offentlig fortov og sti ud for ejendommen, jf. Lov om offentlige veje, § 64.
Byreglerne
Regler der finder anvendelse i områder der er byzone og i sommerhusområder, jf. lov om planlægning. Kan jf. ovenstående, efter beslutning i kommunalbestyrelsen, også finde anvendelse i
afgrænsede områder i landzonen. Byreglerne fremgår af afsnit III i Lov om private fællesveje.
Byzone
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition fremgår
af Lov om planlægning, § 34.
Cykelsti
Sti langs vej eller i egen tracé beregnet for cykeltrafik og normalt ikke registreringspligtige knallerter, og adskilt fra eventuel kørebane og fortov ved rabat eller kantsten.
Fortov
Del af en vej bestemt for fodgængere og adskilt fra kørebane og eventuel cykelsti.
"Fortov og sti"
I forhold til Lov om offentlige veje, kapitel 8, Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse,
Grundejernes forpligtelser (§ 64) sidestilles færdselsarealer, der primært er bestemt for gående
færdsel, med "fortov og sti".
Færdselsareal
Areal i færdigvejsoverfladen bestemt for færdsel. Består typisk af kørebane, cykelsti samt fortov
og sti.
Glatførebekæmpelse
Udspredning af glatførebekæmpelsesmidler, enten som forebyggelse af glat føre (præventiv
saltning, se denne), eller for at forbedre friktionen på færdselsarealer, der er blevet glatte (fx
grusning).
Gågade
Færdselsareal forbeholdt fodgængere. Kørende trafik kan være tilladt på nærmere bestemte
betingelser.
Kommunen
I denne forbindelse anvendes kommunen som fælles betegnelse kommunalbestyrelsen som
vejmyndighed.
Kommunevej
Offentlig vej(e), for hvilken kommunalbestyrelsen er vejmyndighed.
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Kørebane
Den del af vejen, der er bestemt for kørende, herunder dog ikke cykelsti og cykelbane.
Landzone
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition fremgår
af Lov om planlægning, § 34.
Offentlige stier
Defineres i henhold til lov om offentlige veje som:
"Færdselsarealer, der administreres af stat eller kommune efter denne lov med de tillempelser,
som de særlige forhold for stier tilsiger. En offentlig sti er fortrinsvis forbeholdt gående, cyklende
og ridende færdsel og udgør ikke en del af en offentlig vej."
Offentlige veje
Defineres i henhold til lov om offentlige veje som:
”Veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat
eller kommune efter denne lov. De offentlige veje inddeles i statsveje og kommuneveje.” Adskiller sig fra færdselslovens definition.
Privat fællesvej
Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for
anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har
samme ejer.
Privat vej
Vej, gade, bro eller plads der ikke opfylder betingelserne for at være offentlig vej eller privat
fællesvej.
Præventiv saltning
Udspredning af tømiddel (typisk vejsalt) for at forebygge at glat føre opstår.
Servicemål og metoder
Angiver målet for det tilstræbte serviceniveau, samt metoder for opfyldelse, der knytter sig til de
enkelte vintervej- hhv. stiklasser, jf. bilag A og B.
Sommerhusområde
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition fremgår
af Lov om planlægning, § 34.
Sti
Færdselsareal, som fortrinsvis er forbeholdt gående, cyklende eller ridende færdsel, jf. dog "Fortov og sti" (se ovenfor).
Vej
Særligt udformede offentlige eller private strækninger med jævn og normalt befæstet overflade
til at gå eller køre på.
Vejmyndighed
Begreb for den administrative myndighed for vejene. Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for
kommunevejene, Transportministeren er vejmyndighed for statsvejene, hvor administrationen

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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er henlagt til Vejdirektoratet.
Begrebet kan ligeledes anvendes om kommunalbestyrelsen som forvaltningsmyndighed for private fællesveje og stier.
Vintervej- hhv. stiklasser
Begrebet anvendes her ved opdeling af vejnettet i forskellige klasser, for angivelse af hvilket
”servicemål og metoder” (se denne) for snerydning og glatførebekæmpelse, der knytter sig til de
enkelte veje (se endvidere bilag A og B).
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BILAG F: EKSEMPEL PÅ PÅBUDSBLANKET
Nummer

PÅBUD
Snerydning, glatførebekæmpelse
og renholdelse af veje
Kommunalbestyrelsen har ud fra lovgivningen på området bestemt, at grundejerne langs en offentlig vej
eller en privat fællesvej skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde på fortove og stier ud for deres
ejendom. På private fællesveje gælder de nævnte forpligtelser tillige kørebanen.

Desværre konstaterede undertegnede, at grundejerforpligtelsen ikke var overholdt på ejendommen
Adresse

Dato

Klokkeslet

Derfor meddeles De herved påbud, jf. omstående bestemmelse om
Dato
Straks

Klokkeslet

Snarest muligt og senest

at have udført
følgende
Snerydning

Grusning eller anden glatførebekæmpelse
Opsamling af papiraffald, brugt emballage,

Fejning med samtidig fjernelse af det sammenfejede

anden forurening

Bortlugning af ukrudt med samtidig fjernelse af det bortlugeAndet

de
Vedrørende

Privatvejskørebane
Fortov

Sti

ud for Deres ejen-

dom,

idet kommunen efter denne frist kan lade arbejdet udføre med efterfølgende regning til ejendommens ejer og/eller foretage politianmeldelse.

Der henvises endvidere til den på bagsiden trykte lovtekst og klagevejledning.
Skulle der herudover være tvivlsspørgsmål, kontakt venligst kommunen på telefon
Telefonnummer

Med venlig hilsen

Vejmyndigheden

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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Uddrag af Lov om offentlige veje nr. 1520 af 27. december 2014,
Kapitel 8 om snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse
§ 64. I byer og bymæssige områder kan vejmyndigheden efter forhandling med politiet bestemme, at
grundejere, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej eller sti, skal snerydde, glatførebekæmpe og
renholde fortov og sti ud for ejendommen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 66-68.
Færdselsarealer, der primært er bestemt for gående færdsel, sidestilles med fortov og sti. Gangtunneler og gangbroer betragtes ikke som fortovs- eller stiareal.
§ 66. Grundejerens snerydningspligt efter § 64 omfatter at rydde fortov eller sti for sne snarest muligt
efter snefald.
§ 67. Grundejerens forpligtelse efter § 64 til glatførebekæmpelse omfatter at træffe foranstaltninger
mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden.
§ 68. Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter at
1) fjerne ukrudt og lign.,
2) renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer,
3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og
sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.
§ 69. Vejmyndigheden fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter §§ 63, 64
og 66-68. Når transportministeren har delegeret sin beslutningskompetence i henhold til § 64, stk. 5,
føres tilsynet dog af den relevante kommunalbestyrelse.
Stk. 2. Vejmyndigheden kan om nødvendigt lade foranstaltninger udføre for grundejerens regning,
hvis grundejeren ikke overholder sine forpligtelser.

Uddrag af LBK af lov om private fællesveje nr. 1234 af 4. november 2015
§ 79. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, og som har vejret, skal rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen og renholde vejen på den del af vejen, som ligger nærmest ejendommen.
§ 85. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres pligter efter reglerne i
dette kapitel.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan om nødvendigt udføre arbejder, der ikke er udført rettidigt eller
tilfredsstillende, for den forpligtedes regning.
I øvrigt henvises til det til enhver tid gældende "Vinter- og renholdelsesregulativ” for
kommune
hvor nærmere forskrifter for udførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse er beskrevet.
Hvis De ønsker at klage over dette påbud, skal klagen være indgivet skriftligt til Vejdirektoratet, Niels Juels
Gade 13, Postboks 9018, 1022 København K, senest 4 uger efter, at påbuddet er meddelt.
Påbuddet kan kun påklages for så vidt angår det retlige spørgsmål. En klage har således ikke opsættende
virkning for påbuddet, medmindre klagemyndigheden (Vejdirektoratet) tillægger påbuddet opsættende
virkning. De skal således efterkomme kravene i påbuddet her og nu.
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Udarbejdet af:
Nordsjælland Park & Vej
Tlf.: 4928 4960
www.nspv.dk
Kongevejen 425C
DK-3490 Kvistgaard
CVR 3541 8733

Punkt 13: Meddelelser.
Godkendelse af årsregnskab 2019
Ankestyrelsen har netop godkendt Årsregnskab 2019 jf. bilag 1.
Perimeterhegn om Sindshvile.
Der er ind imellem indbrud i bilerne på Sindshvile. Det sker typisk, hvis en medarbejder
har glemt elektronisk/mekanisk værktøj i kabinen. På det senest har der været et par
tilfælde, hvor fronten på en ladbil er blevet stjålet (lygter, køler, kølerhjelm, kofanger
mm.). Det koster typisk 30-40.000 pr.gang. For at nedsætte risikoen opsættes et
perimeterhegn og projektører med følere. Pris ca. 150.000. Der er ikke lavet en business
case og ingen garanti for at det hindrer indbrud, men der er mange følgeomkostninger
forbundet med disse sager
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Nordsjællands Park og Vej I/S
Kongevejen 425 C
3490 Kvistgård

Regnskabsåret 2019
Ankestyrelsen modtog den 20. april 2020 Nordsjællands Park og Vej I/S’
årsregnskab for 2019, revisionsberetning for årsregnskabet og kopi af
beslutningsprotokol fra bestyrelsens møde, hvor regnskabet og
beretningen blev behandlet.
Årsregnskab og revisionsberetning for årsregnskabet 2019
Revisionen har ikke taget forbehold og har ingen bemærkninger til den
afsluttende revision af årsregnskabet.
Bestyrelsen traf på møde den 11. marts 2020 afgørelse om at godkende
årsregnskabet for 2020.
Afsluttende bemærkninger
Vi har gennemgået det indsendte materiale og har ingen bemærkninger
til dette eller til Nordsjællands Park og Vej I/S’ behandling heraf.

Venlig hilsen
Mia Enghardt Korsholm

Kopimodtager
PwC er ved kopi af dette brev orienteret om ovenstående.

8. marts 2021
J.nr. 20-18629
Ankestyrelsen
7998 Statsservice
Tel +45 3341 1200
ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk
EAN-nr:
57 98 000 35 48 21
Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00
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Vi har anvendt:
Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse
(kommunestyrelsesloven)
Bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budgetog regnskabsvæsen, revision m.v.
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Punkt 14: Eventuelt.
.
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