
Byrådsmøde den 22. juni 2022 

 

Spørgsmål stillet af Ulrik Ravnborg om de økonomiske konsekvenserne for 

kommunens borgere, af den foreslåede Fujifilm udvidelse. 

 

Den udvidelse af Fujifilm, som Byrådet har på dagsorden i dag, vil resultere i et væsentligt 

større drikkevandsforbrug og produktion af spildevand. 

Men Hillerød Kommune kan ikke give tilladelse til en merforurening af recipienterne med 

spildevand.  

Det bliver derfor nødvendigt, at rense al vores spildevand langt bedre, for derved at sænke 

koncentrationer af forurenende stoffer.  

Det betinger, på grund af udvidelse af Fujifilm, en stor, og uproportionel omkostelig udbygning 

af HCRSyd. Derudover vil det resultere i langt større og uproportionelle driftsudgifter.  

Mine spørgsmål er derfor: 

Men hvem skal betale, Fujifilm eller byens borgere? Hvad mener Byrådet? 

Vil Byrådet sørge for, at Fujifilms udvidelse ikke resultere i, at prisen for vand og spildevand 

stiger for kommunens borgere? 

Jeg ser gerne, at Byrådets politiske partier benytter sig af, at det ifølge ”Regler for spørgsmål 

til Byrådet” er muligt for, at ”Ethvert medlem af Byrådet har ret til at fremsætte en kort 

kommentar til et stillet spørgsmål og det efterfølgende svar.” 

 

Svar på spørgsmål stillet på byrådsmødet den 22. juni 2022 

 

Kære Ulrik Ravnborg 

Du har sendt spørgsmål til Byrådet om hvordan udvidelsen af Fujifilm kan tænkes at påvirke 

Hillerød Forsynings takster for borgerne.  

Hvis Fujifilm øger deres vandforbrug væsentligt, vil det kræve en øget kapacitet på 

rensningsanlægget HCR Syd (Solrødgård). Dette er påpeget i miljøvurderingen af lokalplanen. 

Årsagen til den forventede udbygning af Hillerød Central renseanlæg Syd er dels stigende 

vandmængder og dels ekstra rensning for medicinrester fra det nye hospital. 

Der skal laves en miljøvurdering af udvidelsen. Det skal vurderes hvad der er behov for af 

fysiske tiltag, for at sikre, at der kan renses mere vand, uden det påvirker Havelse Å, Pøle Å, 

Arresø og Roskilde Fjord negativt.  

I forhold til konsekvenserne for taksterne har vi rettet spørgsmålet videre til Hillerød 

Forsyning, som oplyser følgende: 

  



Vedr. takster for spildevand 

Trappemodellen 

FujiFilm producerer og afsætter deres produkter på markedsvilkår, hvilket er ensbetydende 

med at de rabatter, som de får efter trappemodellen, ligger fast. Forsyningen kan således ikke 

ændre taksten med hjemmel i lovgivningen på dette område (Jf. BEK nr. 1327 af 10/12/2014, 

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.)  

Særbidrag  

Et særbidrag fastsættes ud fra indholdet af en række næringsstoffer og det biologiske indhold i 

spildevandet, herunder de indbyrdes forhold mellem stofferne. Ud fra de oplysninger og 

analyser af spildevandet fra FujiFilm som Hillerød Forsyning er i besiddelse af, kan der kun i 

meget begrænset omfang opkræves særbidrag. 

Tilslutningsbidrag – (Anlægsbidrag) 

Tilslutningsbidraget for erhvervsvirksomheder betales ud fra grundarealet. Når der engang er 

betalt tilslutningsbidrag, er det i henhold til Betalingsvedtægten for Hillerød Spildevand A/S 

ikke muligt 

efterfølgende at opkræve supplerende bidrag. Tilslutningsbidraget består af to dele, hvor 60% 

udgør et standartbidrag ”spildevandsbidrag” og 40% er et ”regnvandsbidrag”. FujiFilm har 

betalt tilslutningsbidrag for hele arealet, hvad angår spildevandsdelen. I forhold til den eksakte 

størrelse på tilslutningsbidraget for regnvandsbidraget henvises til aftalen indgået mellem 

Hillerød Kommune og Biogen (FujiFilm) i 2002. Ud over dette kan der ikke opkræves yderligere 

tilslutningsbidrag. 

Vedr. takster for vand 

Driftsbidrag 

Driftsbidraget er et fast årligt bidrag – som virksomhed betales efter målerstørrelse.  

Vandbidrag  

Vandbidraget er et variabelt bidrag, som afregnes efter en fast takst, der ganges med den 

mængde vand, som virksomheden aftager. Taksten fastlægges af bestyrelsen for et år ad 

gangen. Den fastlagte takst gælder for alle kunder både private og virksomheder. Når taksten 

er fastlagt af bestyrelsen, legalitetsgodkendes den af kommunen. 

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) 

Anlægsbidraget består reelt af tre bidrag: Et hovedanlægsbidrag, et stikledningsbidrag og et 

forsyningsledningsbidrag. I forbindelse med FujiFilms udvidelse opkræves et supplerende 

anlægsbidrag. Det supplerende anlægsbidrag udregnes på baggrund af den mængde vand som 

der aftales leverance om, divideret med 250 m3, ganget med taksten for ét 

hovedanlægsbidrag. 

Træffes der eksempelvis aftale om at der skal kunne leveres 500.000 m3 vand ekstra, giver 

dette med 2022 taksten: 500.000/250*8.849 kr.= 17,7 mio. kr. (Modsat lovgivningen på 

spildevandsområdet, så er det i forhold til vandforsyningen muligt at opkræve supplerende 

tilslutningsbidrag.) 

  



Sammenfattende vurdering 

Det er Hillerød Forsynings vurdering, at der for så vidt angår spildevand kun i begrænset 

omfang kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag. I afledningsbidraget for virksomheden, 

indgår der 60% 

i rabat i hht. trappemodellen, for mængden af spildevand, der produceres ud over 20.000 m3 

årligt. Dermed er FujiFilm, på lige fod med andre virksomheder med lignende 

udledningsmængder, med til at betale for de investeringer, der foretages – ikke blot i en 

kapacitetsudvidelse på renseanlægget HCR-Syd, men også i alle andre investeringer. I forhold 

til vandforsyningsområdet, opkræves der supplerende tilslutningsbidrag i en størrelse som med 

rimelighed afspejler de anlægsinvesteringer, som skal foretages. Virksomheden betaler et 

vandbidrag, som afspejler det forbrug som virksomheden har. Det er ikke pt. muligt at komme 

med et estimat på takstpåvirkningerne, hverken for spildevand eller vandforsyningsområdet. 

Forsyningen forventer at have mulighed for at komme med et estimat for takstpåvirkningerne i 

andet halvår 2022. 
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