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Aktieägare / brukare 
 
 
Ingarö 2016-06-01 
 
 

Allmänförklaringen upphör 2016-12-31 
ALLT ANNAT FÖRBLIR LIKA! 
 
Efter 10 års dispens försvinner allmänförklaringen för alla verk som inte helt, eller med majoritets-
inflytande, ägs direkt eller indirekt av kommuner. 
 
Björnö-Långviks Avlopps AB, BLAAB, ägs av fastighetsägare inom områdena Björnö och Långvik 
på Ingarö i Värmdö kommun. Även om kommunen har en aktie i bolaget, och dessutom är tillsyns-
myndighet över verksamheten, så är det inte att betrakta som tillräckligt stort inflytande i lagens 
mening för att allmänförklaringen ska kunna vara kvar. 
 
Allmänförklaringen faller alltså automatiskt vid årsskiftet. I övrigt förblir allt annat i princip lika. 
Samma tillstånd gäller. Bolagets verksamhet fortsätter som vanligt. Kraven i tillstånden är samma 
och ska uppfyllas. Bolagsstämman kommer att bestämma taxan som vanligt. 
 
Det som blir annorlunda är att den ’myndighetsutövning’, som BLAAB har genom allmän-
förklaringen, inte längre kommer att finnas. En del av detta är rätten att fakturera anslutna 
fastigheter. Denna koppling mellan bolaget och brukare försvinner tillsammans med allmän-
förklaringen och måste ersättas med nya avtal mellan bolaget och respektive fastighetsägare. 
 
Arbetet med nya avtal, och borttagande av alla referenser till allmänförklaringen, har kommit långt 
med anlitade jurister, synpunkter från länsstyrelsen och kommunen, beslut på bolagsstämma samt 
med stort engagemang från bolagets styrelse. Det praktiska med alla avtal ska genomföras under 
hösten och måste vara klart före årsskiftet. Avtalet i sig, och rutiner för hur allt detta ska ske på ett 
smidigt sätt, håller på att utarbetas. 
 
Synpunkter och frågor kan alltid ställas till bolaget via brev, telefon eller allra helst via e-post. 
De som inte redan har meddelat e-postadress till bolaget uppmanas att göra det till info@blaab.com . 
 
Det kommer att bli en intensiv höst. Så tills dess… 
 
NJUT AV SOMMAREN! 
 
Kjell de Meijere 
Vd 


