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Hillerød Forsyning sænker prisen på flere områder
Kunderne i Hillerød Forsyning kan se frem til at skulle betale mindre for både varme,
vand og affaldshåndtering i 2016, og det glæder bestyrelsesformanden.
Når 2015 bliver til 2016, kan Hillerød Forsynings kunder se frem til en lavere pris på flere af
forsyningsområderne. Næste års takster er nu godkendt i både forsyningernes bestyrelser og
hos myndighederne.
- Jeg er glad for, at vi igen i 2016 kan give vores kunder en lavere takst på flere af
forsyningsområderne. Det er et af vores erklærede mål, og det er lykkedes os. Vi har en dygtig
direktør og nogle dedikerede medarbejdere, der sammen med bestyrelsen har fokus på at
optimere driften. Så selv om der er gang i rigtig mange anlægsarbejder blandt andet på
Solrødgård, og selv om kommunens borgere har fået en ny affaldssortering, så kan vi levere de
samme ydelser til en lavere pris, siger bestyrelsesformand Louise Colding Sørensen.
Affald og vand bliver billigere
Prisen på vand fra Hillerød Forsyning falder i 2016 med 1,76 kr. til 12,16 kr. per m3 inkl. moms,
men eksklusiv afgifter. Samtidig bliver den årlige afgift per boligenhed også sænket. Samlet set
falder vandprisen med 8 % for en gennemsnitsfamilie med et vandforbrug på 83,5 m3 om året.
Affaldshåndteringen følger efter og sænker i 2016 også prisen. Grundgebyret for parcel- og
rækkehuse falder med 3 % til 1.960 kr. Det dækker over både administration, farligt affald,
genbrugsordninger og genbrugsstation.
Fortsat lav varmepris
Hillerød har fortsat én af de billigste varmepriser på Sjælland. Siden 2014 er prisen for et
standard parcelhus med et varmeforbrug på 18,1 MWh faldet med 18 % til 10.483 kr. om året.
I 2015 indførte vi en særlig lav varmepris i sommermånederne (april til oktober), hvor den
variable betaling blev sat ned med 40 %, mens den de resterende måneder er blevet nedsat
med 8 %. Samtidig er minimumsabonnementet gået fra at koste 4.500 kr. om året til at koste
3.495 kr. om året. I 2016 fortsætter Hillerød Forsyning med de samme lave varmepriser.
Prisen for vandafledning stiger
Det eneste forsyningsområde, som ikke sænker prisen i 2016, er spildevand. Prisen for
afledning af spildevand pr. kubikmeter bliver sat op med 0,80 kr., så prisen i 2016 bliver 35,70
kr. pr. m3.
Det ærgrer Hillerød Forsynings formand, at det ikke kan lade sig gøre at sænke priserne på alle
forsyningsområder.
- En væsentlig årsag til prisstigningen skyldes den såkaldte trappemodel for spildevandstakster,
hvor de virksomheder, der udleder mest spildevand, får rabat på udledningen. Trappemodellen

blev vedtaget i Folketinget i 2013, og er derfor ikke noget Hillerød Forsyning har haft indflydelse
på, forklarer Louise Colding Sørensen.
Desuden har Hillerød Forsyning haft nogle lånebehov til gennemførelse af anlægsplan herunder
separatkloakering og nyt renseanlæg på Solrødgård. Til gengæld bliver tilslutningsprisen for nye
ejendomme, der skal kobles på spildevandsnettet, sænket med 549 kr., så det i 2016 koster
47.592 kr..
Takterne for 2016 på alle forsyningsområder bliver tilgængelige på Hillerød
Forsynings hjemmeside mellem jul og nytår.

FAKTA
-

Alle takster bliver godkendt i bestyrelserne i Hillerød Forsyning, og herefter bliver de
sendt videre til de forskellige myndigheder.

-

Taksterne for Spildevand og Affald bliver godkendt af byrådet.

-

Taksterne for Vand bliver godkendt administrativt i Hillerød Kommune.

-

Taksterne for Varme bliver godkendt i Energitilsynet.
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