
Hva betaler du for? 
 
Vann- og avløpstjenestene samt renovasjonstjenesten drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at du 
som bruker tjenestene kun skal betale det drift og vedlikehold av disse tjenestene faktisk koster. 
Kommunen kan ikke tjene penger/gå i overskudd på leveranse av vann-, avløps- og 
renovasjonstjenester. 
 
Vann- og avløpsgebyret dekker blant annet vannbehandling og rensing, vann inn til bolig og ut igjen, 
og rensing av avløpsvannet før det føres tilbake til naturen. I tillegg til overvåking, drift og vedlikehold 
av rørsystemene hver dag hele året. 
 
Se film som forklarer hva som inngår i vanngebyret: www.asker.kommune.no/vanngebyr 
 
Renovasjonsgebyret dekker blant annet: 

- innsamling, transport og behandling av avfallet 
- innkjøp og utlevering av avfallsbeholdere, sekker og poser 
- reparasjon og bytte av beholdere 
- drift av og investeringer på gjenvinningsstasjonene 
- informasjon, kampanjer og materiell om renovasjon, gjenvinning og ombruk 
- miljøvennlige tiltak som for eksempel Hallenskog ombrukslager 

 
Økningen i gebyr de siste årene skyldes blant annet en økt markedspris i renovasjonsbransjen. 
Tilbudsprisen fra leverandørene har blitt høyere.  
 
 
Betaling for vann og avløp 
 
Forbruk 2020 - årsavregning 
I fakturaen du nå har mottatt finner du årsavregning for 2020 og forskuddsbetaling (á konto) for 1. 
kvartal 2021 (1. januar til 31. mars 2021). 
 
Fakturapostene kan beskrives på denne måten: 
 

• Vannforbruk i fjor/ avløpforbruk i fjor: Vannforbruket registrert av vannmåleren for hele 
2020 eller fra tidspunktet vannmåler er montert. 

• Innbetalt vann i fjor/ innbetalt avløp i fjor: Hva du betalte på forskudd (à konto) i 2020. 
 
Á konto-beløpet er basert på fjorårets forbruk og beløpet vil i utgangspunktet være likt på alle fire 
fakturaene du mottar i år. Ønsker du å endre à konto, det vil si øke eller minske beløpet, har du 
mulighet til det fra neste kvartal. Ta kontakt med oss på telefon 66 70 00 00 eller e-post 
kundeservice.vov@asker.kommune.no  
 
For mer informasjon om vann og avløp, priser, ofte stilte spørsmål, forskrift og annet, se nettsidene: 
www.asker.kommune.no/vann-og-avlop/  
 
 
Betaling for renovasjon 
 
Endringer i renovasjonsgebyret 
Det kan hende du vil oppleve noen endringer på fakturaen, det er fordi at fra 2021 har alle 
innbyggere i kommunen lik gebyrmodell for renovasjon. Den består av et fast grunnbeløp per 
boenhet og et variabelt beløp basert på størrelsen på restavfallsbeholderen. 
 

• Grunnbeløp renovasjon: Sikrer at alle er med og betaler en andel av kostnadene med 
tjenesten. Dette beløpet er likt for alle. 

• Beholder til restavfall: Et variabelt beløp basert på en literpris - jo større volum til restavfall, 
jo høyere blir denne delen av gebyret. Vi ønsker at flere skal kildesortere mer. 
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Er dere flere som samarbeider om renovasjon og deler avfallsbeholdere blir det variable beløpet 
fordelt likt mellom alle i samarbeidet. 
 
Hytterenovasjon 
For hytteeiere i tidligere Røyken og Hurum er renovasjonsgebyret som før og basert på avtaletype 
(eks. hytterenovasjon sommer). Husk at fakturering skjer kvartalsvis, også om du kun har renovasjon 
om sommeren. Årsbeløpet for avtalen din blir fordelt likt på fire terminer. 
 
Grunnbeløp hybel 
I tidligere Røyken og Hurum kommuner har hybler blitt fakturert som en ekstra vanlig husstand. Nytt 
av året er et redusert grunnbeløp som heter grunnbeløp hybel. Hvis du mener at du skal bli fakturert 
for dette, ber vi deg kontakte kommunen med dokumentasjon på utleie. Ønsker du fritak fra 
renovasjonsgebyr for hybel må det søkes om. 
 
Vil du endre beholder? 
Gi beskjed til oss via appen «Min Renovasjon» om hva du vil endre eller om du har noen spørsmål.  
 
For mer informasjon om avfall og gjenvinning, priser, beholderstørrelser, ofte stilte spørsmål, 
kildesortering og annet, se nettsidene: www.asker.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/.  
 
Ved spørsmål om renovasjon kan du henvende deg til oss via appen Min Renovasjon eller kontakte 
Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller e-post innbyggerservice@asker.kommune.no 
 
 
Betaling for feiing og tilsyn 
 
For spørsmål angående feiing og tilsyn se www.abbr.no/feiing-og-tilsyn/, eller kontakt 
forebyggende@abbr.no 
  
Dersom du har fjernet ildsteder eller plombert skorsteinen, kan du søke om fritak for gebyr: 
www.abbr.no/feiing-og-tilsyn/soknad-om-fritak-feiergebyr/ 
  
Dersom du har installert nytt eller flere ildsteder, meld fra: www.abbr.no/feiing-og-tilsyn/ildsted/ 
 
 
Hvem får fakturaen? 
 
Vi sender fakturaen til den som er oppført som eier/hjemmelshaver på adressen på 
faktureringsdatoen. Har det vært et eierskifte i løpet av 2020/2021, er dette et oppgjør mellom ny og 
gammel eier. Vi anbefaler at du tar kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om 
kommunale gebyrer er tatt med i oppgjøret. 
 
 
Min Eiendom 
 
Du finner opplysninger om din eiendom på Min Side på Asker kommune sine hjemmesider,  
www.asker.kommune.no/minside. Logg deg på med bank ID for å se dine kommunale gebyrer: f. 
eks forbruk på vannmåler, fakturahistorikk, renovasjon og feiegebyr. 
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