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• Sulitelma Fastigheter AB, 556199-4855, (”Bolaget”) försattes i konkurs genom beslut av 
Stockholms tingsrätt den 12 april 2018 varvid advokat Anders Nilsson på Wistrand 
Advokatbyrå förordnades till konkursförvaltare, bilaga 1.

• Nedanstående uppgifter baseras på uppgifter som bl.a. inhämtats från företrädare för 
Bolaget samt från uppgifter inhämtade från offentliga register m.m. Konkursboet garanterar 
inte fullständigheten eller riktigheten av dessa uppgifter och ni uppmanas att själva inhämta 
och kontrollera de uppgifter ni anser nödvändiga för att ni ska kunna lägga anbud på 
Fastigheterna (såsom definierat häri). 

• Nedan finns en sammanställning över det underlag som går att erhålla från 
konkursförvaltningen genom en usb-sticka. Om ni önskar erhålla detta underlag ombeds ni 
att kontakta Stefan Schanning, se kontaktuppgifter nedan under avsnitt 4 (Anbud och 
ytterligare underlag) . 

• Under avsnitt 4 (Anbud och ytterligare underlag) nedan återfinns också närmare information 
om anbudsförfarandet samt hur underlag och annan information om Fastigheterna kan 
erhållas. 

1. Inledning



2. Bakgrund och beskrivning av 
konkursbolaget och fastigheterna

4
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• Bolaget bildades år 1977. Av den senaste årsredovisningen som avser räkenskapsåret 2016, 
framgår att Bolaget bl.a. skulle bedriva, förvalta, äga, utveckla och driva handel med företag, 
fastigheter samt värdepapper. 

• Bolaget ingick enligt uppgift från bolagets ställföreträdare i en koncern med koncernstruktur 
enligt nedan. 

2.1 Konkursbolaget

New Seeds Ltd 
(Hongkong)

Nordic Lejon 
Group Ltd 

(Hongkong)

Leon & Peng 
Kapitalförvaltning 

AB

Sulitema
Kapitalförvaltning 

AB

Lingyandouyun 
(Beijing) 

Technology Ltd 

Laurel Consulting 
AB

Kang & Lee
AB

Sulitema
Fastigheter

AB

Sulitema
Holding

AB

Sulitema 1 AB Sulitema 6 AB Sulitema Villor AB

100 %

100 %

100 %

90,4 % 4,6 %2,67 %2,33 %

100 %

100 % 100 % 100 %
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Allmänt 

• Vid konkursutbrottet ägde Sulitelma Fastigheter AB totalt 29 fastigheter utanför Mariefred 
(”Fastigheterna”) enligt bilaga 2. I bilagan återfinns även en översikt över inteckningar i 
Fastigheterna.

• Sulitelma Fastigheter AB har varit lagfaren ägare till Fastigheterna sedan den 19 september 
2007. 

• Utdrag ur värdeutlåtande (exkl. bilagor) från februari 2017 biläggs, bilaga 3.

Läge

• Fastigheterna är belägna vid Mariefreds Strand i Lotorp, vid Marielundsfjärden strax sydost 
om Läggesta enligt bilagda kartor, bilaga 4. 

• Området ligger nära centrala Mariefred i huvudsak i norrsluttning med en högsta höjd på 25 
meter över medelvattennivån. Områdets centrala del ligger på en platå som i nordlig 
riktning sluttar mot Mälaren. 

Detaljplan

• Fastigheterna ingår i ett detaljplanerat område, Lotorp 1:6 och 1:7, där detaljplanen 
godkänts av Plan- och byggnämnden i Strängnäs kommun och vunnit laga kraft den 20 maj 
2011. 

• Enligt detaljplanen för området får marken användas till bebyggelse av parhus, 
flerbostadshus, radhus och friliggande villor. Syftet med planen är att möjliggöra attraktiv 
bostadsbebyggelse med ett varierat utbud av bostadsformer samt mindre verksamheter vid 
ett centralt torg. Vid torget får entréplan inrymmas med handel, kontor eller hantverk och 
där möjliggörs också högre flerbostadshus med högst fyra våningar. Ett område för 
småbåtsbryggor föreslås där befintlig brygganläggning finns. Vid parhus är största 
byggnadsarean 180 kvm och för komplementbyggnader 30 kvm/bostad. Högst 35 % av 
tomt/fastighet får bebyggas, vilket gäller även för kedjehus och radhus. I sydvästra delen av 
planområdet möjliggörs uppförande av en förskola. De närmaste skolorna finns vid Åkers 
Styckebruk och Mariefred.

2.2 Fastigheterna
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Bygglov och andra tillstånd

• På Fastigheterna har det tidigare funnits industribyggnader som numera är rivna. 
Rivningsarbetet ska enligt erhållna uppgifter från kontrollansvarige Staffan Holmqvist vara 
slutfört och det kvarstår endast att sanera en äldre oljecistern.

• Det finns beviljade bygglov för bebyggelsen inom fastigheterna Strängnäs Slottet 1, 
Strängnäs Tigern 1, Strängnäs Priset 1, Strängnäs Pennan 1-10 och Strängnäs Pantern 1-9, se 
karta i bilaga 4. Några startbesked har ännu inte utfärdats för dessa enligt uppgift från 
kontrollansvarige Staffan Holmqvist.

• Enligt en förhandsvärdering av ANI Svefa utförd i februari 2017, bilaga 3, omfattar 
byggnaderna totalt 16 085 kvm BTA av uteslutande bostäder och byggnaderna omfattar 
totalt 112 bostäder. Totalt ryms inom objektet för värderingen tre flerbostadshus, 23 parhus 
samt 18 friliggande villor. Värdet av byggrätt för bostadsrättslägenheter har i värderingen 
bedömts uppgå till 2 400 kr/kvm BTA. Då området bedöms innehålla byggrätt för ca 6 283 
kvm BTA i flerbostadshus, motsvarar detta ett totalt värde om avrundat ca 15 000 000 kr för 
flerbostadshusdelarna i projektet. Byggrätterna för småhusenheterna har i samma värdering 
bedömts uppgå till 600 000 kr per enhet, förutsatt att huvuddelen av samtliga kostnader är 
tagna. Det sammanlagda värdet för småhusenheterna (23 + 23 + 18) har därmed bedömts 
uppgå till ca 38 000 000 kr. Det sammantagna värdet enligt värderingen uppgår avrundat till 
50 000 000 kr.  Ytterligare markarbeten ska ha utförts efter värderingstillfället.

Infrastruktur

• Området är möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avloppsnät som är utbyggt i 
banvallen och ska ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avloppssystem. Vid 
kontakter med Strängnäs kommun och SEVAB har konkursförvaltningen inhämtat 
information om att Fastigheterna är planerade för anläggande av kommunala vatten- och 
spillvattenledningar med tillhörande anläggningar inom allmän platsmark. Det finns dock i 
dagsläget inga pågående entreprenadarbeten för utbyggnad av VA-anläggningar. 

• Mellan kommunen och Sulitelma Fastigheter AB finns ett exploateringsavtal 
(”Exploateringsavtalet”). Enligt Exploateringsavtalet ska exploatören erlägga 
anläggningsavgift för anslutning till kommunens omgivande ledningsnät för vatten, avlopp 
samt dagvatten. Anläggningsavgiften är dock reducerad på så sätt att den endast omfattar 
kostnadsparametrar och inte nyttoparametrar. Beräknade anläggningsavgifter för 
villafastigheter samt flerbostads- och servicefastigheter framgår av tabellen nedan. 
Avgifterna avser gällande taxa för 2018. Det är gällande taxa vid anslutningstillfället som 
tillämpas och avgiften kan därför komma att bli en annan än den som framgår av tabellen.

2.2 Fastigheterna (forts.)
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• Vid kontakter med Strängnäs kommun och SEVAB har konkursförvaltningen inhämtat 
information om att elnät är planerat till Fastigheterna förutsatt att nödvändiga uppgifter 
lämnas av en exploatör. För de större fastigheterna saknas uppgift om effektbehov och 
situationsplan. För de mindre fastigheterna har planering skett för elanslutningar för 16-25 
A. För dessa elanslutningar uppgår anslutningsavgiften under 2018 till 22 100 kr exklusive 
mervärdesskatt. För större elanslutningar debiteras faktisk kostnad för upptagen kapacitet i 
elnätet samt arbets- och materialkostnader. Innan anslutning sker krävs en föranmälan av en 
behörig elinstallatör via Elsmart.

• Vid kontakter med Strängnäs kommun och SEVAB har konkursförvaltningen inhämtat 
information om att fiberanslutningar planeras att dras till varje fastighet. Arbetet planeras 
ske i samband med att VA och elnät dras.

• Av Exploateringsavtalet framgår också att Strängnäs kommun, på exploatörens bekostnad, 
ska utföra utbyggnad av gator, järnvägsövergångar, gång- och cykelvägar, torg samt 
parkeringar på allmänna platser inom exploateringsområdet enligt 
detaljplanebestämmelser. Vid kontakter med Strängnäs kommun har konkursförvaltningen 
inhämtat information om att det i dagsläget inte finns några pågående eller beställda 
entreprenadarbeten för utbyggnad av allmänna gator. Uppskattade kostnader för de 
allmänna anläggningarna framgår av tabellen nedan.

• Utöver dessa kostnader finns ytterligare uppskattade kostnader för allmänna anläggningar 
om 1 180 600 kr vilka framgår närmare av Exploateringsavtalet.

2.2 Fastigheterna (forts.)

Gata Längd (m) Kostnad (kr/m) Totalt (kr)

Gata 1 inkl. träd 140 12 400 1 736 000

Gata 2 300 8 600 2 580 000

Gata 3 130 5 400 702 000

GC-väg 40 2 400 96 000

Totalt 5 114 000
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Kommunikationer

• Järnvägsstationen i Läggesta, med 40 minuters tågresa till Stockholms centralstation, är 
belägen ca 1,5 km från Fastigheterna. 

• Området ligger även i nära anslutning till väg E20 med ca 45 minuters bilväg till Stockholm. 

• Reguljär busstrafik bedrivs av Sörmlandstrafiken, bl.a. till järnvägsstationen och 
Stallarholmen. Direktbussar går även till Mariefred och Strängnäs.

2.2 Fastigheterna (forts.)
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• Föremålet för anbud är Fastigheterna gemensamt. Det finns inte några möjligheter att 
förvärva Bolaget som är försatt i konkurs. 

• Fastigheterna överlåtes i befintligt och av köparen besiktigat och godkänt skick. Konkursboet 
garanterar att Sulitelma Fastigheter AB är lagfaren ägare och att fastigheterna överlåtes utan 
pantbelastning. Konkursboet kommer däremot att i övrigt friskriva sig från alla fel (faktiska 
fel, rättsliga fel och rådighetsfel, inklusive så kallade dolda fel). Köparen kommer att behöva 
förbinda sig att avstå alla anspråk mot konkursboet på grund av fel och brister i 
Fastigheternas skick inklusive dolda fel, samt från alla anspråk mot konkursboet avseende 
Fastigheternas miljömässiga skick, inklusive men inte begränsat till miljöbalkens 
bestämmelser. 

• Köparen svarar för alla kostnader som föranleds av köpet, inklusive lagfartskostnader.

• Köpeskillingen ska erläggas kontant på överenskommen tillträdesdag genom överföring till 
konkursboets bankkonto. 

3. Allmänna villkor för överlåtelser 
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• Av bilaga 5 framgår de underlag som finns att erhålla genom konkursförvaltningen. På 
förfrågan kan underlaget lämnas ut på en usb-sticka. Förfrågan framställs per e-post till 
stefan.schanning@wistrand.se.

• Skriftligt anbud lämnas till konkursförvaltaren Anders Nilsson via e-post till 
anders.nilsson@wistrand.se senast fredagen den 9 november 2018. 

• Konkursförvaltningen önskar att det tydligt framgår av anbudet den anbudssumma som 
bjuds för Fastigheterna gemensamt.

• Fri prövningsrätt av inkomna bud förbehålles inklusive rätten att överlåta Fastigheterna före 
eller efter anbudstidens utgång på annat sätt eller att avbryta försäljningen av Fastigheterna. 
Även bud som lämnas efter anbudstidens utgång kan komma att beaktas. 

__________________

För visning eller för det fall Ni har några frågor eller behöver ytterligare information är Ni 
välkommen att kontakta konkurshandläggaren Stefan Schanning på tel. nr. 08-50 72 00 71 eller 
e-post: stefan.schanning@wistrand.se.

Stockholm den 9 oktober 2018

Anders Nilsson
Konkursförvaltare

4. Anbud och ytterligare underlag 

mailto:stefan.schanning@wistrand.se
mailto:anders.nilsson@wistrand.se
mailto:stefan.schanning@wistrand.se
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Bilaga 1 – Konkursförordnande
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Bilaga 2 – Fastigheterna

Fastigheterna

1. Strängnäs Bomullen 1 11. Strängnäs Pantern 5 21. Strängnäs Pennan 5

2. Strängnäs Bomullen 2 12. Strängnäs Pantern 6 22. Strängnäs Pennan 6

3. Strängnäs Kardmaskinen 1 13. Strängnäs Pantern 7 23. Strängnäs Pennan 7

4. Strängnäs Kardmaskinen 2 14. Strängnäs Pantern 8 24. Strängnäs Pennan 8

5. Strängnäs Kardmaskinen 3 15. Strängnäs Pantern 9 25. Strängnäs Pennan 9

6. Strängnäs Lotorp 1:6 16. Strängnäs Pantern 10 26. Strängnäs Pennan 10

7. Strängnäs Pantern 1 17. Strängnäs Pennan 1 27. Strängnäs Priset 1

8. Strängnäs Pantern 2 18. Strängnäs Pennan 2 28. Strängnäs Slottet 1

9. Strängnäs Pantern 3 19. Strängnäs Pennan 3 29. Strängnäs Tigern 1

10. Strängnäs Pantern 4 20. Strängnäs Pennan 4

Inteckningar

Nr. Belopp/Inomläge Pantbrev Beteckning

1 860 000 Skriftligt (1988-10-19) 88/22430

2 4 140 000 Skriftligt (1988-11-03) 88/23799A

3 2 500 000 Skriftligt (1988-11-03) 88/23799B

4 2 000 000 Skriftligt (1988-11-03) 88/23799D

5 2 000 000 Skriftligt (1988-11-03) 88/23799E

6 2 075 000 Skriftligt (1988-11-03) 88/23799F

7 1 800 000 Skriftligt (1988-11-03) 88/23799G

8 1 500 000 Skriftligt (1988-11-03) 88/23799H

9 2 425 000 Skriftligt (1988-11-03) 88/23799I

10 2 700 000 Skriftligt (1989-03-15) 89/5741

11 1 000 000 Skriftligt (1989-07-20) 89/15657

12 2 000 000 Skriftligt (2016-12-06) D-2016-00559462:2

13 2 000 000 Skriftligt (2016-12-06) D-2016-00559462:3

14 2 000 000 Skriftligt (2016-12-06) D-2016-00559462:4

15 2 000 000 Skriftligt (2016-12-06) D-2016-00559462:5

Fastigheterna är gemensamt intecknade på så sätt att samtliga pantbrev gäller i samtliga fastigheter. 
Inteckningarna utgörs av skriftliga pantbrev. Idag är pantbreven upplåtna till sammanlagt fyra panthavare. 
Samtycke till försäljning har dock i förväg inhämtats från samtliga panthavare och konkursboet kommer att 
överlåta Fastigheterna utan pantbelastning och kommer att överlämna samtliga pantbrev på tillträdesdagen till 
köparen efter att köpeskillingen har erlagts. 
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Bilaga 3 – Utdrag ur värdeutlåtande 
(feb 2017)
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Bilaga 4 – Kartor
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Bilaga 4 – Kartor (forts.)
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1. Bygglovshandlingar för BRF

• Ritningar över 4 parhus (parhusen PH2a-d)

• Delegationsprotokoll med bygglovsbeslut för 4 parhus (parhusen PH2a-d)

• Ritningar över 8 radhus (radhusen PH1a-h)

• Delegationsprotokoll med bygglovsbeslut för 4 parhus (radhusen PH1a-h)

2. Bygglovshandlingar för villor

• Ritningar över 18 villor (villorna sh1a-j samt sh2a-h)

• Delegationsprotokoll med bygglovsbeslut för 18 villor (villorna sh1a-j samt sh2a-h)

3. Detaljplan

• Laga Kraftbevis för detaljplan för Lotorp 1:6 och 1:7 m.fl., ”SanPoint”, Mariefred, Strängnäs kommun

• Plankarta SanPoint Lotorp 

• Detaljplaneprogram Lotorp

• Fastighetsförteckning avseende detaljplan för Lotorp 1:6 och 1:7, Strängnäs kommun

• Antagandehandling med genomförandebeskrivning angående Lotorp 1:6 och 1:7 Strängnäs kommun

• Antagandehandling med utlåtande efter utställning angående Lotorp 1:6 och 1:7 m.fl., ”SanPoint”, Mariefred, Strängnäs kommun

• Antagandehandling med planbeskrivning angående Lotorp 1:6 och 1:7 m.fl., Strängnäs kommun

• Antagandehandling med gestaltningsprogram angående Lotorp 1:6 och 1:7 m.fl., Hedlandet, Strängnäs kommun

4. FDS-utdrag avseende Fastigheterna (2018-05-22)

5. Förrättningshandlingar avseende fastighetsreglering, avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Lotorp 1:6 och 1:7 m.fl.

6. Äldre värderingshandlingar

• Värderingsutlåtande, förhandsvärdering avseende projekt inom Strängnäs Lotorp 1:6 och 1:7 (2017-02-13)

• Värderingsutlåtande, byggrättsvärdering inom Strängnäs Lotorp 1:6 och 1:7 (2017-02- 13)

• Värderingsutlåtande, förhandsvärdering avseende nybyggnadsprojekt för bostäder inom Strängnäs Priset 1, Slottet 1 och Tigern 1 
(2017-10-31)

• Värderingsutlåtande, förhandsvärdering avseende nybyggnadsprojekt för bostäder inom Strängnäs Pantern 9 och 10 (2017-10-31)

• Värderingsutlåtande, förhandsvärdering avseende nybyggnadsprojekt för bostäder inom Strängnäs Kardmaskinen 1 och 2 (2017-10-
31)

• Värderingsutlåtande, förhandsvärdering avseende nybyggnadsprojekt för bostäder inom Strängnäs Kardmaskinen 3 (2017-10-31)

• Värderingsutlåtande, förhandsvärdering avseende nybyggnadsprojekt för bostäder inom Strängnäs Bomullen 1 (2017-10-31)

• Värderingsutlåtande, förhandsvärdering avseende nybyggnadsprojekt för bostäder inom Strängnäs Bomullen 2 (2017-10-31)

7. Miljödokumentation

• PBC-analys ALS (2016-09-15)

• PAH-analys ALS (2016-09-19)

• CFC-analys ALS (2016-09-23)

• Asbestanalys EVEMA (2016-08-25)

• Asbestanalys EVEMA (2016-09-30)

• Inventering av farligt avfall i byggnader (före rivningen)

8. Exploateringsavtalet

Bilaga 5 – Anbudsunderlag 
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Bilaga 6 – Fotografier
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