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Aktieägaravtal mellan ägarna av Gryaab AB
1 § Inledning
Gryaab AB (nedan kallat Bolaget) ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv,
Mölndal, Partille, Lerum och Bollebygd.
2 § Syfte med samverkan
Kommunerna förbinder sig att samverka inom avloppsreningsområdet genom Bolaget i
enlighet med bolagsordningens paragraf 3.
3 § Åtagande
Varje kommun förbinder sig att, under detta avtals giltighetstid, till bolagets anläggning
avleda allt sitt kommunala avloppsvatten som kan anslutas till bolagets anläggningar. Om
kommunen inte ansluter skall kommunen för tiden intill dess så sker erlägga avgifter för den
avloppsvattenmängd, som skulle kunnat tillföras anläggningarna från kommunen. När
synnerliga skäl föreligger kan undantag medges för anslutningsskyldigheten i sådana fall, där
kommuns kostnad för anslutningen uppenbarligen ej står i rimlig relation till den
avloppsvattenmängd det är fråga om.
Varje kommun skall informera bolaget om förekomsten av industriföretag eller andra
inrättningar inom kommunen, vilkas avloppsvatten kan befaras menligt inverka på bolagets
anläggningar och reningsverkets drift. Ägarkommunerna är överens om att bolagets styrelse
kan bestämma, huruvida anslutning av sådant avloppsvatten får ske, och i så fall, bestämma
de särskilda villkoren härför.
Varje kommun skall installera och ansvara för mätning av det vatten som tillförs bolagets
anläggningar.
Varje kommun ska sträva efter att ha likalydande bestämmelser för nyttjandet av
avloppsanläggning, som är ansluten till bolagets anläggning.
4 § Ny aktieägare
Delägarna är ense om att endast tillåta kommuner inneha aktier i Bolaget. När så är lämpligt
skall ytterligare kommuner med ändamålsenliga förutsättningar inbjudas att bli delägare i
bolaget. Enighet skall råda mellan delägarna innan någon ny kommun bjuds in att bli
aktieägare. Den tillträdande kommunen tecknar aktier till ett antal som motsvarar den
tillträdande kommunens befolkningsandel bland de kommuner som biträtt detta avtal och till
en kurs motsvarande bolagets substansvärde.
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5 § Styrelse
Bolagets styrelse skall bestå av sju ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Av dessa skall
fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter utses av Göteborgs kommun. Tre ordinarie
ledamöter och fyra suppleanter utses av övriga kommuner.
Kommunerna skall verka för att det till styrelsen inte utses eller nomineras personer som
samtidigt ingår i beställarfunktion eller tillsynsfunktion inom aktuellt verksamhetsområde
inom kommunen.
6 § Lekmannarevisorer
Två ordinarie lekmannarevisorer och två suppleanter skall utses. Av dessa skall en ordinarie
utses av Göteborgs kommun. Lekmannarevisorerna skall biträdas av respektive berörd
kommuns yrkesrevisorer.
7 § Valberedning
Genom Ägarrådet framläggs förslag till fördelning mellan ägarkommunerna av poster i
styrelsen och lekmannarevisorer jämte deras suppleanter.
8 § Fördelning av kostnader
Kommunerna ska betala bolagets självkostnad för omhändertagande och rening av
avloppsvatten. Debiteringen skall vara lika för varje enhet avloppsvatten av samma slag. När
det finns avloppsvatten av särskild beskaffenhet kan särskild ersättning och härför anpassad
taxa fastställas av respektive delägarkommun efter förslag från bolaget.
9 § Borgen
Var och en av kommunerna förbinder sig att jämte de övriga kommunerna på begäran av
bolagets styrelse pröva fråga om borgen för bolagets lån, dock med den begränsningen, att
kommunernas sammanlagda borgensåtaganden inte får överstiga l 000 000 000 kronor vid
utgången av 2006 med den justering, som kan föranledas av förändring av
konsumentprisindex med basår 1980. Borgensåtagande samt ianspråktagande av en borgen
skall i förekommande fall fördelas med utgångspunkt i respektive ägarkommuns andel av
aktieinnehavet.
Som alternativ till lån med borgen kan Göteborgs kommun genom sin koncernbank komma
att erbjuda lån till bolaget till marknadsmässiga villkor. Kommunerna är överens om att
bolaget inte får pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån från annan
kreditgivare.
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10 § Förändringar av aktiekapital
Kommunerna skall vara ense inför beslut om nedsättning eller ökning av aktiekapitalet eller
om bolagets likvidation, i andra fall än då aktiebolagslagens bestämmelser nödvändiggör
detta.
11 § Ägarråd
Envar av kommunerna skall utse två personer som representerar respektive kommuns
kommunstyrelse att ingå i ett ägarråd. Ägarrådet skall vara ett forum för samråd mellan
ägarna. Ägarrådet skall sammanträda minst en gång om året. Därutöver skall ytterligare
sammanträden hållas när någon av kommunerna begär det. Göteborgs kommun skall ansvara
för att kallelse skickas till kommunerna. Ägarrådet skall endast vara ägarnas forum.
Förekomsten av ett ägarråd skall inte påverka den rollfördelning som finns mellan bolagets
ägare och styrelse. Ägarrådet har inte någon beslutanderätt. Ägarrådet är inte heller
företrädare för kommunerna i förhållande till bolaget eller tredje man.
12§ Tvister
Eventuella tvister mellan partema i anledning av detta avtal skall avgöras av skiljemän enligt
gällande lagstiftning om skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborg.
13 § Giltighetstid och uppsägning
Detta avtal är bindande först sedan det antagits i berörda kommunfullmäktige och
undertecknats av samtliga delägare. Avtalet gäller t o m 2031-12-31 och förlängs automatiskt
med 5 år åt gången om part ej säger upp avtalet senast 5 år för avtalstidens utgång. Om någon
kommun säger upp avtalet skall övriga delägare inom 12 månader ta ställning till det
uppkomna läget.
Av detta avtal har envar av kommunerna tagit ett exemplar.

___________________________

__________________________

Ale Kommun

Bollebygd kommun

___________________________

__________________________

Göteborgs Stad

Härryda kommun
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___________________________

__________________________

Kungälvs kommun

Lerums kommun

___________________________

__________________________

Mölndals stad

Partille kommun

