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 ÖVERENSKOMMELSE OCH ANSÖKAN OM 

FASTIGHETSREGLERING 

 

Parter och 

fastigheter 

Bergvik Skog Väst AB (556610-5358), 

Trotzgatan 25, 791 71 Falun, nedan kallat Bergvik, ägare till Mora 

Gesunda 172:1 m fl fastigheter med andelar i sockensamfälld mark 

förvaltad av Sollerö Jordägares samfällighetsförening. 

 

 Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening (884400-3023), att. 

Erik Dahl, Siljansvägen 17, 792 90 Sollerön, nedan kallad Tillträdaren, 

ägare till fastigheten Mora Gesunda 159:1 

 

Syfte Samtliga andelar i sockensamfälld mark förvaltad av Sollerö Jordägares 

samfällighetsförening(884400-3056) hörande till Gesunda 172:1 eller 

andra av Bergvik ägda fastighter i socknen skall överföras till Gesunda 

159:1. 

 

Ersättning Tvåhundraåttatusen (208.000) kronor. 

 

Betalning Betalning ska ske senast en månad efter att samtliga villkor enligt 

rubriken Villkor nedan blivit uppfyllda.  

Bergvik utsänder faktura.  

 

Ränta Vid betalning senare än fakturans förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt 

räntelagen. 

 

Tillträde 

 

När fastighetsbildningen vunnit laga kraft. 

Fastighetsbildning Bergvik skall till lantmäteriet inge ett exemplar av denna 

överenskommelse, vilken då skall gälla som parternas gemensamma 

ansökan om fastighetsbildning. 

Fastighetsbildningen får inte avslutas förrän hela ersättningen har 

betalats. 

 

Kostnader Tillträdaren betalar förrättningskostnaden. 

  

Villkor 

 

Detta avtals fullbordan och bestånd är beroende av att följande villkor 

uppfylls: 

 

(a) att motsvarande överenskommelse tecknad mellan Tillträdaren och 

Bergvik Skog Öst AB ingås samtidigt härmed. 

 

(b) att Sollerö Jordägares samfällighetsförening senast 20160121 tecknar 

överenskommelser om fastighetsreglering med Bergvik Skog Väst AB 

respektive Bergvik Skog Öst AB avseende överföring av 

samfälligheterna Bengtsarvet S:218, 311, 317, 323, 324, 325, 326, 327, 

328 och 329 till fastigheter tillhörande dessa bolag. 
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Denna överenskommelse äger giltighet först när beslut fattats att godta 

överenskommelsen samt överenskommelserna a och b enligt ovan av 

Sollerö Jordägares samfällighetsförening respektive Sollerö 

Gemensamhetsskogs samfällighetsförenings föreningsstämmor och 

samtliga dessa beslut vunnit laga kraft. 

 

Om villkoret inte uppfylls har avtalet inte längre någon verkan och 

eventuella prestationer som utväxlats mellan parterna skall återgå.  

Ingen av parterna skall ha något ersättningskrav mot den andre. 

 

  

Överenskommelsen har upprättats i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt och ett exemplar är 

avsett för lantmäteriet.   

 

Falun 2016-01-20 

 

Bergvik Skog Väst AB 

 

 

 

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

Mikael Perérs Gunnar Levin 

 

Enligt fullmakt 

 Sollerön 2016-01-21 

 

Sollerö Gemensamhetsskogs 

samfällighetsförening 

 

 

____________________________________ 

Erik Dahl                      Mats Wik 

 

Firmatecknare              Firmatecknare 

 

 
 


