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Hillerød Forsynings takster for 2019

Hillerød Forsynings nye takster træder i kraft ved årsskiftet, og der er i år tale om
en pose blandede bolsjer.
”Vi har arbejdet ihærdigt på at begrænse eventuelle takststigninger, og vi er
tilfredse med, at den samlede pris for vores forsyningsleverancer ligger under
2014-niveau, og at vi stadig er blandt de billigste forsyningsleverandører på
Sjælland. Vi ved godt, at takststigninger ikke bringer glæde hos vores kunder,
men alt taget i betragtning er det her et rigtigt fornuftigt foreløbigt resultat”
– adm. direktør Søren Støvring.
Kigger man nærmere på takststigningerne, er det varmeprisen, der er steget fra
2018 til 2019. Årsagen skal findes i stigende flis- og gaspriser, samt bortfaldet af
grundbeløbet til Hillerød Forsynings gasfyrede kraftvarmeanlæg. Varmeprisen
stiger med ca. 1.700 kr., hvilket er en stigning på 16,7 %. Varmeprisen for en
standardkunde stiger dermed fra ca. 10.200 kr. i 2018 til ca. 11.900 kr. i 2019.
Hillerød har, på trods af den kommende takststigning, en af de billigste
varmepriser på Sjælland, og varmeprisen for et standardparcelhus i 2019 vil
stadig være 7,3 % lavere end prisen var i 2014.
Hillerød Byråd beslutter i slutningen af februar 2019, hvilke affaldsordninger
Kommunen fremadrettet ønsker, og først derefter bliver affaldstaksterne for 2019
godkendt. Hillerød Forsynings kunder vil derfor i marts 2019 blive faktureret efter
2018 taksterne. Senere vil der komme en regulering i henhold til nye og
godkendte takster.
”Sammensætningen af affalds- og sorteringsordningerne er stadig under politisk
behandling i Hillerød Byråd. Det er et område, hvor Hillerød Forsyning og Hillerød
Kommune arbejder tæt sammen, og både forsyningen og kommunen ønsker at
alle i Hillerød får mest muligt for deres penge, så det arbejder vi på”
– bestyrelsesformand Klaus Markussen.
I 2019 falder taksten på vandafledning med 3,2 % i forhold til taksten i 2018. For
en gennemsnitsfamilie på 2,15 personer, med et årligt vandforbrug på 83,5 m3,
betyder taksterne i 2019 en årlig spildevandsafgift på 3.747 kr.
Hillerød Kommune har ikke godkendt vandtaksterne, og derfor kan det også her
blive nødvendigt at foretage en regulering senere. Det er dog forventningen, at
kommunen godkender vandtaksterne, og kunderne bliver derfor faktureret med
de forventede vandtakster for 2019.

Forventningen til vandtaksterne for 2019 er, at de falder med 11,6 % fra 2018 til
2019. For en gennemsnitsfamilie på 2,15 personer med et årligt vandforbrug på
83,5 m3 vil taksterne i 2019 betyde, at den årlige omkostning til vand bliver på
2.200 kr. Bliver taksterne for vand godkendt, vil det være den laveste pris siden
2012.
FAKTA TAKSTER
•
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.
FAKTA GRUNDBELØB
Grundbeløbet er et tilskud til decentrale kraftvarmeværker, som værkerne
modtager for at stå til rådighed med driftsklar kapacitet i elmarkedet. Det blev
indført i 2004 ifm. liberaliseringen af elmarkedet, og bortfalder med udgangen af
2018.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Adm. direktør Søren Støvring, tlf.: 26 65 59 00, ssh@hfors.dk eller direktør for
Affald, Kunder og Facility, Peter Maltha Larsen, tlf.: 26300300, pml@hfors.dk.

