Bliv klogere på prisstigningerne
I 2020 er priserne steget for vand, spildevand og affald, mens prisen for varme er
uændret. Her kan du læse mere om, hvorfor priserne er steget.
Det har været nødvendigt fra 1. januar 2020 at hæve priserne af flere forskellige årsager.
For eksempel har mængden af regn i 2019 påvirket regnskabet for spildevand, mens
investeringen i en mere miljøvenlig affaldssortering har påvirket udgifterne til
affaldshåndtering. For affald sker stigningen pr. 1. april 2020 på grund af regler om varsling.
”Vi har arbejdet ihærdigt på at begrænse prisstigningerne, men der var ingen vej udenom.
Selvom priserne er steget, er vi stadig på niveau med de øvrige forsynings-leverandører i
Nordsjælland. Prisstigninger bringer aldrig glæde, men det koster at passe på miljøet, og i
2019 har vi taget vigtige skridt i den grønne retning,” siger Peter Maltha Larsen, direktør for
Affald, Kunder og Facility i Hillerød Forsyning.
På trods af de ændrede priser for 2020 er de samlede priser for affald, vand, spildevand og
varme for en standardkunde den laveste, sammenlignet med de 2 andre forsyninger i
Nordsjælland, som har alle forsyningsarterne affald, vand, spildevand og varme.

Figur: figuren viser den samlede årlige pris for en standardkunde, som er kunde i alle forsyningsarterne affald, vand, spildevand og varme.

Samtidig er prisen for en standardkunde, der er kunde i alle forsyningsarterne affald, vand,
spildevand og varme fortsat lavere end den pristalsregulerede pris var i 2014.

Figur: figuren viser udviklingen i den samlede årlige pris per kunde, som er kunde i alle forsyningsarterne affald, vand, spildevand og varme
i Hillerød sammenholdt med den pristalsregulerede pris i 2014.

Varme: Tidligere investeringer i biomasse holder prisen stabil
I 2015/16 byggede Hillerød Forsyning et større biomassefyret kraftvarmeværk, som først og
fremmest har medført en kraftig reduktion i brugen af fossile brændsler. Det betyder mindre
CO2-udslip og dermed en bedring for klimaet.
Derudover har det nye kraftvarmeværk også betydet en samlet reduktion i omkostningerne
til brændsel, så selvom et tilskud (grundbeløbet) er bortfaldet, har Hillerød Forsyning været i
stand til at holde prisen på samme niveau som i 2019.
Prisen for en standard varmekunde i Hillerød er den laveste i de nordsjællandske
varmeforsyninger.

Figur: figuren viser den årlige varmepris for en standard varmekunde i Hillerød sammenlignet med de andre nordsjællandske
varmeforsyninger.

Vand: Fald i solgte vandmængder i 2019 koster på taksten i 2020
I 2020 er prisen på vand hævet primært af én årsag, nemlig en forventning om at et fald i
solgte vandmængder i 2019 også kommer til at gælde i 2020.
Hillerød Vand A/S er underlagt den økonomiske regulering for vandselskaber, der
producerer over 800.000 m3 vand pr. år. Det betyder, at selskabets indtægtsramme – og
dermed selskabets takster er styret af reguleringen. Reguleringen betyder, at når selskabets
indtægtsramme (og dermed selskabets omkostninger) skal dækkes af færre m3 stiger prisen
pr. m3.
Selvom Hillerød Vand A/S har været nødt til at hæve priserne i 2020 ligger den årlige pris for
en standard vandkunde i Hillerød fortsat omkring gennemsnitsprisen for en vandkunde i
Nordsjælland.

Figur: figuren viser den årlige vandpris for en standard vandkunde i Hillerød sammenlignet med andre nordsjællandske
vandforsyninger.

Spildevand: Investeringer og store regnmængder i 2019
Prisen til håndtering af spildevand er i 2020 steget med lige under otte procent i forhold til
2019. Det er der flere grunde til. For eksempel har der været løbende investeringer i store
projekter som det nye renseanlæg, ledningsarbejder, klimasikring og Solrødgård – alt
sammen projekter, der bidrager til et bedre miljø.
Derudover var der i 2019 et lavere vandforbrug og dermed også en lavere betaling for
spildevandshåndtering. Selvom der generelt blev brugt mindre vand, gjorde årets store
regnmængder, at der samlet set kom mere vand, som skulle renses, igennem systemet. Og
det betød flere udgifter til håndtering – det vil sige pumpning og rensning – af spildevandet.
2019 er også påvirket af, at Hillerød Kommunes betaling af vejafvandingsbidrag er realiseret
væsentligt under det forventede for året.
Hillerød Spildevand A/S er underlagt de samme regulatoriske regler som Hillerød Vand A/S
for vandselskaber med en årlig vandmængde over 800.000 m3. Det betyder, at en
underdækning (manglende indtægt i forhold til indtægtsrammen) fra 2019, som er
fremkommet grundet den lavere omsætning i 2019, skal opkræves over taksten i 2020.
Med den øgede takst i 2020 er den årlige pris for en standard spildevandskunde i Hillerød
lige omkring gennemsnitsprisen for en spildevandskunde i Nordsjælland.

Figur: figuren viser den årlige spildevandspris for en standard spildevandskunde i Hillerød sammenlignet med andre
nordsjællandske spildevandsforsyninger.

Affald: Vi investerer i affaldssortering
For en standardkunde er prisen steget 16,4 % i forhold til taksterne i 2019.
Hvorfor stiger prisen på affald i Hillerød i 2020?
Stigningerne i 2019 og 2020 skyldes inflation samt øgede omkostninger til indsamling og
behandling af affald. Det gælder både stigninger i forbindelse med gamle ordninger
(indsamling af mad- og restaffald, papir, storskrald og haveaffald i parcel- og
rækkehuse) og indsamling via nye ordninger (plast, metal og pap i parcel- og
rækkehuse), samt indsamling af alle affaldsfraktioner i etageejendomme. Samtidig har vi
i 2019 hentet pap, plast og metal, og det blev ikke opkrævet i 2019. Af administrative
årsager var taksten i 2019 den samme som i 2018, men servicen var forbedret. Det
betyder at kunderne fik en højere service end de betalte for. Dette er indregnet i prisen
for 2020.
Da den varslede skelordning - hvor samtlige affaldsbeholdere skulle køres til skel på
tømmedagen - ikke blev effektueret, blev der ikke opnået den ønskede besparelse.
Forslaget om skelordning havde til formål at nedbringe stigningen på affaldstaksten.
I 2019 bortfaldt samtidig det gebyr, virksomheder tidligere betalte for håndtering af
deres affald - også det skal dækkes ind gennem prisstigningen.
(https://hillerodforsyning.dk/media/FAQ_prisstigning-pa-affaldstakster_opdateret.pdf/)

Hvorfor indføres der nye ordninger, som bl.a. medfører prisstigninger?
Målet er, at vi i Hillerød skal genanvende 50% af alt husholdningsaffald (på sigt
forventes dette mål at blive 55%), og vi er nu oppe på 48,4%. Øget genanvendelse er et
krav fra EU og betyder samtidig sortering i flere fraktioner - det betyder flere
affaldsbeholdere ude hos den enkelte borger, så affaldstyperne kan adskilles. Det er en
investering, der koster.
Hvorfor er prisen højere end andre forsyninger?
Der er stor forskel på, hvilke ordninger og hvilket serviceniveau, der tilbydes i de
forskellige forsyninger, og dermed også hvad der skal betales for afhentning og
behandling af affald.
Nedenfor er der markeret med ”X” ud for de ordninger, der tilbydes i henholdsvis
Hillerød, Helsingør og Halsnæs. Som det ses af tabellen, afhentes samtlige fraktioner hos
borgerne i Hillerød, hvorimod hverken Helsingør eller Halsnæs tilbyder samme
serviceniveau, derfor har de tilsvarende lavere priser på affaldstaksterne. Kravet fra EU
på genanvendelsesprocenten gælder for samtlige kommuner i Danmark, hvilket
formentlig kommer til at betyde, at flere kommuner vil investere i yderligere sortering.
I Hillerød har vi Danmarks største og flotteste genbrugsstation, som desuden blev
bygget for ganske kort tid siden, i august 2016. Genbrugsstationerne i Forsyning
Helsingør og Halsnæs Forsyning er ikke tilsvarende nye, hvorfor det er muligt, at der
tidligere end i Hillerød, skal bruges penge på forbedringer på pladserne.

Ordninger
Storskrald
Haveaffald
Flis
Plast
Metal
Madaffald
Restaffald
Pap
Papir
Farligt affald
(miljøboks)
Takst standardkunde
(inkl. moms)

Hillerød
Forsyning
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Forsyning Helsingør

4.318 kr.

Halsnæs Forsyning

X
X

X

X*
X
X

2.738,75 kr.**

X
X
X

3.768 kr. ***

Tabellen viser en oversigt over henteordninger ved husstandene i hhv. Hillerød, Helsingør og Halsnæs.
*

110 L sæk. Helsingør udruller sortering i villa/rækkehuse i foråret 2021.

**

https://www.fh.dk/files/media/dokumenter/Kundeservice/Priser/2020/fh_affald_tarifblad_2020.pdf

***

https://hnf.dk/files/media/priser/hf-prisliste-2020-affaldprivat.pdf
Bio zone 1, 14 dages tømning, 140 L beholder 595 kr.
Rest zone 1, 14 dages tømning, 190 L beholder 595 kr.
Papir 10 ugers tømning 190 L beholder 44 kr.
Administrationsgebyr for affaldsordninger til husholdninger 449 kr.
Miljøer 36 kr.
Farligt affald 12 kr.
Storskrald 30 kr.
Genbrugspladser – parcel- og rækkehuse 1803 kr.
Øvrige ordninger (losseplads) 204 kr.

Tidslinje Hillerød
Nedenfor er vist en tidslinje over hvilke tiltag der er indført i Hillerød på affaldsområdet
de seneste år.

2017 og
før
Madaffaldsordning
Papirordning
Ny genbrugsstation
Dagrenovation hjemtages
Sortering i etageboliger
Miljøboks

2018
Papordning (frivillig)
Genbrugsbutik
(omkostningsneutralt)

2019
Plast- og metalordning
Hjemtagning af:
Kuber og nedgravede
beholdere
Storskrald i villa/rækkehuse
Storskrald i
etageejendomme

2020
Sortering i institutioner
Øget udsortering af
storskrald
Individuelle løsninger

For yderligere information
Du kan få mere at vide om priserne på de enkelte forsyningsområder her.
Har du flere spørgsmål:
Du er velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefon 48 23 10 00 eller mail:
kundeservice@hfors.dk, du kan også skrive en direkte besked til os på Facebook.

