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AKTIEÄGARAVTAL 

 
Västra Mälardalens VA AB 

 

[org.nr] 

 



Nedanstående parter som är ägare av Västra Mälardalens VA AB, [org.nr], (”Bolaget”) har denna dag 

tecknat nedanstående aktieägaravtal (”Avtalet”), vilket reglerar ägandet av Bolaget. 

 

 

1. Parter 

 

A. Kungsörs Vatten AB, 559048-6956 

 

B. Arboga Vatten och Avlopp AB, 559210-6347 

 

Ovanstående parter benämns var och en som ”Ägare” och gemensamt som ”Ägarna”.  

 

 

2. Bakgrund och syfte 

Kungsörs kommun och Arboga kommun har kommit överens om att samarbeta kring förvaltning och 

drift av de två kommunernas allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Som en följd av detta avser 

kommunerna bilda Västra Mälardalens VA AB, nedan ”Bolaget”, som ska ägas till hälften var av 

Kungsör Vatten AB och Arboga Vatten och Avlopp AB. 

Kungsör Vatten AB och Arboga Vatten och Avlopp AB är ägare av respektive kommuns allmänna  

va-anläggning och är därmed huvudman i respektive kommun enligt lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster. 

Syftet med bildandet av det gemensamt ägda Bolaget är att upprätthålla en långsiktigt hållbar lösning 

för va-verksamheten och trygga vattenförsörjningen och hanteringen av avlopp inom kommunerna. 

Genom samarbetet förbättras förutsättningarna att uppfylla ökade krav avseende exempelvis 

leveranssäkerhet, service och hänsyn till miljö, genom en organisation där arbetet kan genomföras på 

ett effektivare sätt och med minskad sårbarhet. 

 

Med avsikt att trygga Bolagets fortsatta fortbestånd, utveckling och konsolidering samt tillvarata 

Ägarnas intressen, har Ägarna reglerat sitt ägande av Bolaget, enligt vad som närmare anges i detta 

Avtal. 

 

  



3. Bolagets verksamhet 

Bolaget ska med en gemensam organisation upprätthålla en långsiktigt hållbar va-verksamhet. 

Bolaget ska utföra alla de åligganden som åligger huvudmannaskapet enligt lagen om vattentjänster 

samt Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 

(ABVA). Detta innefattar förvaltning, drift, underhåll och förnyelse av Ägarnas va-anläggningar, 

vilket innefattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling 

av spillvatten samt omhändertagande av slam. Bolaget ska svara för planering av underhåll och 

utbyggnad, samt projektgenomförande. Bolaget ska ha hand om va-verksamheternas administration, 

information, kundtjänst, abonnent- och taxefrågor, debitering av avgifter och liknande. 

 

Bolaget ska ta fram erforderliga underlag för Ägarnas beslut som huvudmän avseende bland annat 

taxor, investeringsbudget, verksamhetsområden och ABVA. 

 

Verksamheten ska bedrivas inom för vardera Ägare skilda verksamhetsområden, för vilka respektive 

kommuns va-taxa och ABVA-bestämmelser ska tillämpas. 

 

4. Ägande 

Bolaget ska ha ett aktiekapital om 500 000 kronor. Bolagets aktier ska ägas enligt följande: 

 

 Andel  

Kungsörs Vatten AB 50 % 

Arboga Vatten och Avlopp AB 50 % 

Summa: 100 % 

 

5.  Bolagets firma 

Bolagets firma ska vara ”Västra Mälardalens VA AB”. 

 

6. Bolagsordning 

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga 1. 

 

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och Avtalet ska Avtalets 

bestämmelser ha företräde. 

  



 

7. Bolagets lokalisering 

Styrelsen ska ha sitt säte i Arboga. Bolagets huvudkontor ska vara placerat i Arboga. 

 

8. Bolagets styrelse 

Bolagets styrelse ska bestå av sex styrelseledamöter, varav respektive Ägare utser tre vardera. Ägarna 

ska även utse var sin suppleant, som endast får inträda istället för ledamot vald av samma Ägare. 

Respektive Ägares ledamöter samt eventuell suppleant utses av respektive kommunfullmäktige. 

 

Styrelsen ska inom sig utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa poster ska växla årsvis 

mellan Ägarnas representanter. För den första perioden fram till utgången av årsstämman våren 2025 

utses ordförandeposten av Kungsörs Vatten AB:s ledamöter och posten som vice ordförande av 

Arboga Vatten och Avlopp AB:s ledamöter. Ordföranden ska inte ha någon utslagsröst. 

 

Vid styrelsemöten har även suppleanter rätt att närvara och yttra sig. 

 

9. Bolagets revisorer och lekmannarevisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning väljs av årsstämman en eller två kvalificerade revisorer. Årsstämman kan även 

välja en revisorssuppleant. Revisorns – och i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till 

slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor/revisorer ska kommunfullmäktige i Kungsörs 

respektive Arboga kommun utse vardera en lekmannarevisor med suppleant. 

 

10. Beslut 

Beslut på styrelsesammanträde och vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte lag, 

bolagsordning eller detta Avtal föreskriver annorlunda. 

 

Inträde av ny delägare kräver enhälligt beslut av Ägarna. 

 

Enligt 10 kap 3 § kommunallagen (2017:725) ska respektive kommunfullmäktige få ta ställning till 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 

fattas. 

 

  



11. Ägarsamråd  

Ägarna ska bilda ett Ägarsamråd bestående av två representanter för varje kommun. Ägarsamrådets 

syfte är att skapa en god ägarstyrning och ska vara respektive kommuns forum för diskussioner och 

samråd inför erforderligt beslut i respektive Ägares beslutande organ samt vid bolagsstämman och i 

styrelsen, avseende för Bolaget väsentliga frågor såsom ägardirektiv, Bolagets policys, 

verksamhetsinriktning och finansiering. Ägarsamrådet ska föra en kontinuerlig dialog med Bolaget. 

Ägarnas och Ägarsamrådets styrning av Bolaget ska ske genom formella beslut på bolagsstämman. 

 

Ägarsamrådet ska sammanträda regelbundet, dock minst två gånger per år. Målsättningen är att 

ordinarie Ägarsamråd ska ske 1-2 månader före årsstämman. 

 

12. Finansiering och kostnadsfördelning 

Respektive Ägares va-verksamheter ska särredovisas ekonomiskt. 

 

Finansiering av Bolagets verksamhet ska ske genom avgifterna för respektive va-verksamhet. 

Därutöver kan Bolaget ha intäkter som avser ersättning för mottagande av va-slam från enskilda 

anläggningar, vilka intäkter fördelas utifrån vilken anläggning som tar emot slammet. 

 

Bolagets verksamhetsspecifika kostnader ska så långt det är möjligt fördelas på den va-verksamhet 

som kostnaden hänför sig till. Det gäller exempelvis driftkostnader, underhållskostnader och kostnader 

för driftpersonal. 

 

Bolagets övriga kostnader, som är gemensamma för de två va-verksamheterna och som inte kan 

fördelas enligt föregående stycke, ska istället fördelas efter särskilda fördelningsnycklar som fastställs 

av Bolaget. Fördelningsnycklarna ska ge en rättvis och skälig fördelning mellan de båda va-

verksamheterna. 

 

13. Investeringar, planering, taxor  

Bolaget ska, så långt det är möjligt, fastställa en gemensam standard för tekniska system och 

förvaltningsmodell. 

 

Varje kommuns va-kollektiv ska bära sina egna kostnader. Beslut om va-taxa fattas inom respektive 

kommun efter av Bolaget upprättat förslag. Ägarna ska medverka till en enhetlig taxekonstruktion för 

båda kommunerna. Taxenivån i varje kommun ska tillåta utveckling av verksamheten. 

 

 



14. Policys, riktlinjer, arkivering m.m. 

Bolaget ska verka för sådan samordning med respektive kommun och dess koncerner som är till fördel 

för Bolaget. Sådan samordning kan exempelvis gälla användande av kommuns policy och riktlinjer. 

 

Parterna är överens om att kommunstyrelsen i Arboga kommun i egenskap av arkivmyndighet ska 

tillse att Bolaget fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Bolaget ska följa Arboga kommuns 

arkivreglemente. 

 

15. Försäkringar 

Som va-huvudmän inom sina respektive kommuner samt ägare av de allmänna va-anläggningarna 

åligger det respektive Ägare att i erforderlig utsträckning hålla sina anläggningar försäkrade samt ha 

erforderlig ansvarsförsäkring för skyldigheter som ankommer på respektive Ägare. Om så är lämpligt 

ska Bolaget vara medförsäkrat i Ägares försäkring. 

 

16. Sekretess 

Ägarna förbinder sig att inte för utomstående avslöja eller för egen del utnyttja information och 

kunskap om Bolaget eller Ägare, såsom affärsförhållanden, avtal, ekonomiska och tekniska uppgifter, 

om inte informationen:  

 A. blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot Avtalet, eller  

 B. ska lämnas ut med stöd av tvingande lag.  

 

Ovanstående sekretessförbindelse gäller under avtalstiden och två (2) år efter det att Ägare upphört att 

vara aktieägare i Bolaget eller, om Ägare fortfarande är aktieägare, två (2) år efter det att Avtalet 

upphört att gälla.  

 

17. Överlåtelse av avtalet 

Ägares rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får inte överlåtas utan samtidig överlåtelse 

av de aktier som omfattas av Avtalet och inte utan den andra Ägarens skriftliga godkännande. 

 

18. Förändring av ägandet av Bolaget 

Överlåtelse av Ägares aktier eller inträde av ny delägare i Bolaget, får endast ske om Ägarna är 

överens om sådan förändring. 

 
  



19. Förbindelse att följa avtalet 

Ägarna förbinder sig att på bolagsstämma utöva sin rösträtt i överensstämmelse med de åtaganden och 

intentioner som anges i Avtalet och tillse att av Ägare utsedda styrelseledamöter vid 

styrelsesammanträden rösta i enlighet med Avtalet.  

 

Ägarna förbinder sig att på bolagsstämman, i styrelsen och i övrigt verka för Bolagets bästa och för att 

bestämmelserna i Avtalet respekteras. 

 

20. Avtalstid 

Detta Avtal träder i kraft vid tidpunkten för dess undertecknande och gäller tills vidare med tre (3) års 

uppsägningstid. Avtalet är dock möjligt att säga upp tidigast till den 31 december 2028. Uppsägning 

ska vara skriftlig. 

 

21. Ändringar 

Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 

undertecknade av Ägarna. 

 

22. Tvist 

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med tillämpning 

av svensk rätt. 

 

--------------------------------------------------------- 

 

Detta Avtal har upprättats i två original, varav Ägarna tagit var sitt. 

 

[Ort] den [Datum]. 

 

 

Kungsörs Vatten AB Arboga Vatten och Avlopp AB 

 

 

____________________________ ____________________________

     

 

____________________________ ____________________________ 

    


