Til innbyggere i Lier, Røyken
og Hurum kommuner
Viva IKS bidrar til at du har drikkevann i springen, blir kvitt ditt
avløpsvann og at du kommer frem på veiene i ditt nærområde.

Informasjon
til innbyggere i
Lier, Røyken
og Hurum.

Vei og vann,
klart vi kan!
Kontakt oss via:
Tel: 32 22 58 00 | Epost: postmottak@viva-iks.no | www.viva-iks.no | Facebook

Vann og
avløps avgifter
På vegne av våre tre
eierkommuner fakturer Viva
IKS vann- og avløpsavgifter.
Vann og avløpsavgifter er
underlagt selvkostregimet.
Det betyr at gebyrer
og avgifter vedtas av
kommunestyret i hver enkelt
kommune.

Fakta:
Ved å opprette eFaktura vil du motta
detaljert faktura ferdig utfylt i din nettbank.

Vi tilbyr eFaktura og AvtaleGiro.
Ved å opprette eFaktura vil du
motta detaljert faktura ferdig
utfylt i din nettbank. Vi tilbyr
også kombinasjon av eFaktura
og Avtalegiro. Beløpet for vannog avløpsavgifter trekkes da
automatisk fra din konto, og du
vil samtidig motta spesifisert
faktura i din nettbank. På denne
måten har du til enhver tid full
oversikt.
Selv om du har hatt eFakturaavtale med din kommune, må
du tegne ny avtale med Viva IKS
i din nettbank. Eventuelt må du
kontakte din bankforbindelse
direkte.
eFaktura ref. som du finner på
fakturaen (åtte siffer) er ditt
kundenummer.

Mer detaljert informasjon
finnes på:
www.viva-iks.no
www.efaktura.no
www.avtalegiro.no

Vårrengjøring
av kommunale
veier
Vårrengjøring av kommunale
veier i Lier, Røyken og
Hurum vil være ferdig før
17. mai. Vi starter med gang
og sykkelveier, fortau og
skoleveier.
Så langt det lar seg gjøre vil
de mest trafikkerte veiene
også bli feid i løpet av
sommerhalvåret. Viva IKS
utfører også kantklipping
av trær og busker langs
kommunale veier og
gangveier, dette utføres
minimum en gang pr sesong.

Støvdemping
av grusveier
Støvdempingen av
kommunale grusveier blir
utført med utgangspunkt
i tilbakemeldinger fra
publikum og vurdering
av værprognoser. All
støvdemping baseres på bruk
av miljøvennlig produkter.

Hvem er vi og hva gjør vi?
Viva IKS (Vestviken
interkommunal vei, vann
og avløpsselskap) utfører
offentlige tjenester av vei,
vann og avløp for kommunene
Lier, Røyken og Hurum.
Vann og avløp er underlagt
selvkostregimet.
Drift og forvaltning av
kommunale veier budsjetteres
utfra den enkelte kommunes
prioriteringer.
Vi gjennomfører også
vedtatte prosjekter for
våre eierkommuner. Disse
prosjektene kan omfatte både
store og små utbygginger som
ikke er så direkte synlig for
deg som innbygger, men som

er viktig for å kunne ivareta
kommunenes infrastruktur
innen vei, vann og avløp.
Vi er lokalisert med hovedkontor
på Vitbank i Lier. I tillegg har
vi tre driftsstasjoner som er
lokalisert i Lierbyen, Grette
i Røyken og Tofte i Hurum.
Viva IKS har 88 engasjerte
medarbeidere fordelt på
administrasjon og drift.
Vi drifter og forvalter 255 km
asfaltert vei, 59 km grusvei, 95
km gangvei og på vinterstid har
vi ansvar for brøyting av 422
km vei. Viva drifter også 123
pumpestasjoner, 7 renseanlegg,
vannbehandlingsanlegg og
ledningsnettet for vann og avløp.

Informasjon og telefonvarsling
All informasjon som berører deg som
innbyggere blir publisert på
www.viva-iks.no og vår Facebook side.
Blir det problemer med
vanntilførselen, vil du motta en
SMS via vårt varslingssystem.
Varslingen er basert på
mobilabonnenter registrert i
Røyken, Lier og Hurum. De som
er registrert med fasttelefon vil
få en automatisk talemelding.

Får jeg varsel? Hvordan
sjekker jeg det?
Brukerveiledning finner du
på www.viva-iks.no under
Telefonvarsling.
Merk: Er din telefon registrert
på arbeidsgiver, må du selv
legge inn telefonnummeret
for å få varsling av hendelser
på hjemmeadressen eller
fritidsbolig.

