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Hillerød Forsyning giver kunderne gode priser i 2017
Næste års takster på forsyningsområderne vil give kunderne i Hillerød Forsyning en
besparelse på to områder, mens ét holdes i ro, og et andet sættes op.
Når rådhusklokkerne går i slag, og 2016 bliver til 2017, kan Hillerød Forsynings kunder se frem
til en lavere pris på flere af forsyningsområderne. Næste års takster er nu godkendt i
forsyningernes bestyrelser og sendt til byrådet og myndighederne med en indstilling om
godkendelse.
- Jeg er rigtig stolt af, at vi igen kan give vores kunder en lavere takst på flere af vores
forsyningsområder. Det er et af vores vigtigste mål, og i 2017 vil det lykkes os igen. Vi har en
direktion og nogle medarbejdere, der er dygtige og dedikeret til deres arbejde, og vi har fokus
på hele tiden at optimere driften. Forsyningen har gang i rigtig mange ting flere steder i
kommunen, og alligevel kan vi levere de samme ydelser til lave priser, siger bestyrelsesformand
Louise Colding Sørensen.
Affald holder prisen
Affaldshåndteringen kommer til at holde prisen fra 2016. Det betyder, at grundgebyret for
parcel- og rækkehuse, der dækker over administration, farligt affald, genbrugsordninger og
genbrugsstation, fortsat vil koste 1.960 kr. inklusiv moms.
Fald på vandafledningen
I 2017 får kunderne en lille sænkning af prisen på deres vandafledning. Prisen falder fra 35,70
kr. per m3 til 34 kr. per m3 eksklusiv moms. Det skyldes blandt andet, at
spildevandsforsyningen er en effektiv og veldrevet forsyning og dermed kan give noget tilbage
til kunderne.
Fortsat lav pris for varmen
Hillerød Forsyning er fortsat én af de billigste varmeforsyninger på Sjælland, og i 2017 får
varmekunderne endnu en gang sænket deres varmeafgift. Den faste afgift falder fra 3.495
kr./år til 3.200 kr./år næste år inklusiv moms.
Varmeforsyningen har de sidste år kørt med en særlig lav varmepris i sommermånederne (april
til oktober), og i 2017 bliver denne pris yderligere reduceret fra 275 kr. per MWh til 235 kr. per
MWh inklusiv moms.
- At det netop er sommerprisen, vi kan reducere, skyldes, at det bliver meget billigt at
producere varme om sommeren med vores nye biomassefyret kraftvarmeværk, fortæller
administerende direktør i Hillerød Forsyning, Søren Støvring.

Prisen for vand stiger
Vandforsyningen er det eneste forsyningsområde, som ikke sænker prisen i 2017. Prisen for
vand pr. kubikmeter bliver sat op fra 12,16 kr. per m3 til 13,38 kr. per m3 inklusiv moms men
eksklusiv afgifter. Samtidig stiger den årlige afgift per boligenhed også. Stigningen skyldes en
statslig regulering på vandområdet.
Prisen for vand og vandafledning, som opkræves på den samme faktura, falder dog samlet i
2017.
Alle taksterne for 2017 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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