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Björnö-Långviks Avlopps AB 

 

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner! 
 

 

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) Bankgiro: 5036-1930 
Box 124, 134 08 INGARÖ tel: 08-571 426 30 www.blaab.com VAT.nr: SE556497394801 säte: Värmdö 
Klacknäsuddsvägen 8, 134 67 INGARÖ fax:08-571 426 35 info@blaab.com org.nr: 556497-3948 Godkänd för F-skatt 

ANSLUTNINGSHANDLING 
 

Aktieöverlåtelseavtal och biträdande av aktieägaravtal 
 

 Fastighet 

Björnö 1:____ Gatuadress: __________________________________ 

Ingarö-Långvik 1:____ Överlåtelsedatum: __________________________________ 
 

 Säljare 

__________________________________ namn __________________________________ 

__________________________________ person-nr __________________________________ 

__________________________________ mobil __________________________________ 

__________________________________ e-post __________________________________ 
 

 Köpare 

__________________________________ namn __________________________________ 

__________________________________ person-nr __________________________________ 

__________________________________ adress __________________________________ 

__________________________________ postadress __________________________________ 

__________________________________ tel __________________________________ 

__________________________________ mobil __________________________________ 

__________________________________ e-post __________________________________ 
 

Mellan säljare och köpare enligt ovan träffas med anledning av genomförd överlåtelse avseende fastighet enligt ovan 
härigenom aktieöverlåtelseavtal enligt följande: 
 

Säljare överlåter till köpare en (1) aktie i Björnö-Långviks Avloppsaktiebolag (bolaget), 556497-3948, för en 
överenskommen köpeskilling om en (1) krona, vilken erlagts och härmed kvitteras. Avräkning av debiterade 
brukningsavgifter bör göras mellan parterna. 
 

Köpare biträder och ikläder sig genom underskrift av denna handling samtliga skyldigheter och rättigheter enligt 
aktieägaravtal mellan aktieägarna i bolaget. Aktieägaravtalet i avskrift är bifogat denna handling. 
 

Parterna göres uppmärksamma på att, efter styrelsebeslut, aktieägaravtalets punkt 5 ej efterlevs i sin helhet då aktiebrev 
och avtalet i original förvaras å bolagets kontor. Bolagsordning har ändrats så att alla referenser till allmän anläggning 
och specifika lagar har tagits bort. Vid utgången av 2016 upphör den tidigare statusen som allmänförklarad anläggning i 
och med övergångsbestämmelser i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
 

Säljare Köpare 

__________________________________ ort __________________________________ 

__________________________________ datum __________________________________ 

__________________________________ underskrift __________________________________ 



AKTIEÄGARAVTAL 
Mellan aktieägarna (aktieägarna) i Björnö-Långviks Avloppsaktiebolag (bolaget), har träffats följande avtal. 

Bakgrund 
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, förvalta, planlägga, bygga och driva en allmän avlopps-
anläggning enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar med ledningsnät och 
avloppsreningsverk inom detaljplaneområdena för fastigheterna Björnö 1:4 och Långvik 1:74, Värmdö 
kommun, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att till självkostnadspris svara för spillvattenavloppsförsörjningen för 
ägare av fastighet inom Björnö- och Långviksområdena på Ingarö, Värmdö kommun, inom av bolaget 
fastställt verksamhetsområde. Bolaget har även till ändamål att fondera medel för framtida 
investeringsbehov. 

Bolaget har bildats av Stockholm-Saltsjön AB som överlåtit aktierna till de 767 fastighetsägare utgörande 
aktieägarna som betjänas av bolagets allmänna avloppsanläggning. 

2. Gemensam deklaration och åtagande 
Aktieägarna är införstådda med att bolaget tillskapats för att utan vinningssyfte äga och administrera den 
allmänna avloppsanläggningen. Aktieägarna skall verka för att var och en av de fastighetsägare som vid var 
tidpunkt betjänas av den allmänna avloppsanläggningen äger en aktie i bolaget. Aktieägarna är eniga om att 
aktierna i bolaget inte skall få överlåtas eller på annat sätt omsättas mot ett vederlag per aktie överstigande en 
(1) krona. 

3. Övergång av äganderätt 

3.1. 
Aktieägarna förbinder sig att samtidigt med att äganderätten till respektive aktieägares fastighet betjänad av 
bolagets allmänna avloppsanläggning övergår till ny ägare tillse att äganderätten till en aktie i bolaget 
övergår till den nye ägaren av fastigheten. 

3.2. 
Aktieägare får, i annat fall än enligt punkt 3.1 ovan, inte till annan överlåta aktie i bolaget. 

3.3. 
Aktieägare förbinder sig att vid frivillig överlåtelse inte betinga sig ett vederlag per aktie överstigande en (1) 
krona. 

4. Ny aktieägares anslutning till avtalet 
Aktieägare, som överlåter aktie i bolaget, skall tillse att den som förvärvar aktien övertar den överlåtande 
partens rättigheter och skyldigheter genom att ansluta sig till detta avtal genom att underteckna för ändamålet 
upprättad handling. 

5. Deposition av aktiebrev och av detta avtal 
Samtliga aktiebrev i bolaget skall överlåtna in blanco deponeras hos Advokatfirman Södermark. Deposi-
tionen inverkar ej på aktieägarnas rätt att rösta för aktierna eller att i övrigt utöva med aktierna förenade 
rättigheter. Aktie får endast utlämnas ur depån efter gemensam framställning från samtliga delägare eller 
efter laga kraft vunnen dom, av vilken framgår att utlämnandet skall ske. 

Detta avtal skall i original deponeras hos Advokatfirman Södermark tillsammans med aktiebreven. 

6. Avtalstid 
Detta avtal gäller under en tid av trettio (30) år och förlängs därefter med trettio (30) år i taget om det inte av 
part sagts upp till upphörande senast fem år före avtalstidens utgång. 

7. Enkelt bolag 
För det fall att detta avtal skulle medföra att enkelt bolag anses föreligga överenskommer parterna härmed 
att, om det finns grund för likvidation av det enkla bolaget, att part eller hans rättsinnehavare skall utträda ur 
det enkla bolaget i stället för att detta skall träda i likvidation. Vid utträde skall aktieägaren vara skyldig att 
hembjuda aktie i bolaget på motsvarande villkor som gäller för hembud enligt bolagets bolagsordning. 

8. Tvist 
Tvist rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur härflytande rätts-
förhållanden, som ej kan lösas på frivillig väg eller inom ramen för vid varje tidpunkt gällande bestämmelse i 
lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (1970:244) skall avgöras av Nacka Tingsrätt, som 
ensam behörig domstol i första instans. 

----- 

Detta avtal har upprättats i ett (1) exemplar, vilket deponerats på sätt som framgår av punkt 5 ovan. 
Samtliga parter har erhållit en kopia av avtalet. 


