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Allmänt 

 

Burträskbygdens Kött AB, 556978-2518, (”Bolaget”) har bedrivit slakteri och 

styckning av gris- och nötdjur (”Verksamheten”).  

 

Bolaget bildades under hösten 2014 och är sedan årsskiftet 2017/2018 ett helägt 

dotterbolag till Bastuträsk Charkuteri AB, 556784-5572, (”Moderbolaget”). 

Samarbetet mellan bolagen har under innevarande räkenskapsår fortsatt att 

utvecklas och ett arbete för att effektivisera och hitta synergier hade påbörjats 

innan konkursutbrottet. 

 

Uppstarten av slakteri- och styckningsverksamheten var ett led i en strävan efter 

att undvika att skicka djuren tjugotals mil fram och tillbaka för att slaktas och 

styckas och att genom ett lokalt slakteri möjliggöra för lokalproducerad mat i alla 

led. 

 

Alltsedan kort tid efter Verksamhetens början har allt kött som slaktas och styckas 

av Bolaget levererats till Moderbolaget för förädling/infrysning/ 

försäljning. Utöver mindre slaktåtertag av köttleverantörerna har Moderbolaget 

således varit Bolagets enda kund. Produktionsköttet har använts i Moderbolagets 

charkprodukter och styckningsdetaljerna har sålts under varumärket Burträskkött, 

vilket ägs av Moderbolaget. Moderbolaget har meddelat att man ställer sig positiv 

till ett fortsatt samarbete med en ny slakteri-verksamhetsutövare. Formerna för ett 

sådant samarbete återstår givetvis att diskuteras. 

 

Verksamheten har haft en genomsnittlig slaktvolym av ca 180 grisar/vecka.  

 

Bolaget och Verksamheten har under en längre tid brottats med 

lönsamhetsproblem. Under sommaren och hösen 2018 har Bolaget bjudits ut till 

försäljning. Vidare har Bolaget haft en dialog med kreditgivare och 

huvudleverantörer. Avyttrings- och rekonstruktionsdiskussionerna har dock inte 

lett till något konkret resultat. Likviditetsproblematiken har lett till en 

obeståndssituation och Bolaget försattes i konkurs 2018-12-28 efter egen ansökan. 

 

Lokal och maskiner  

 

Verksamheten har bedrivits i förhyrda lokaler, uppförda och anpassade för 

ändamålet, i Nedre Åbyn, Burträsk, Skellefteå kommun, Västerbotten.  

 

Byggnaden är uppförd på fastigheten Burträsks-Åbyn 49:1 (”Fastigheten”), vilken 

ägs av Lennart Wikstén (”Fastighetsägaren”), en av Bolagets grundare. 

Fastighetsägaren ställer sig positiv till fortsatt slakteriverksamhet på Fastigheten 

och kan tänka sig såväl fortsatt uthyrning, likt Bolagets hyresförhållande, som 

avstyckning av den del av Fastigheten som inrymmer slakteriverksamheten. 

 

Kontaktuppgifter till Lennart Wikstén kan lämnas av konkursförvaltaren vid 

seriöst intresse av förvärv av konkursboets egendom för fortsatt drift. 

 



Slakteribyggnadens yta är ca 400 m2. Utöver produktionsyta finns kontor, 

omklädningsrum, tvättstuga samt kök. Till Fastigheten hör samtliga el-, VA-, 

ventilations- och värmeinstallationer. 
 
Produktionsytan innefattar tre kylrum för att hänga slaktkroppar. Kylan sköts 
energieffektivt genom att kondensorkylningen sker med jordslingor. 
Uppvärmning av verksamhetslokalen och värmeintensiva maskiner såsom 
skållkar sker med flis, vilket ombesörjs av Fastighetsägaren. 

 

Personal 

 

Bolaget har som mest haft fem anställda. Sedan räkenskapsårsskiftet 2018-05-01 

finns dock ingen anställd personal. Bolaget har istället hyrt fem slaktare på 

konsult-/bemanningsbasis. En av dessa har varit förman i slakteriet.  

 

Fortsatt drift 

 

Verksamheten upphörde i och med konkursutbrottet men är, efter inhämtande av 

nödvändiga myndighetsgodkännanden, möjlig att återupptas relativt omgående. 

 

Bolagets tillgångar 

 

Bolagets tillgångar utgörs av maskiner och inventarier, se bilaga 1, 

(”Egendomen”).  

 

Ekonomi 

 

Bolagets räkenskapsår omfattar perioden maj - april. Kopia på årsredovisning för 

räkenskapsåret 2017/2018 bifogas, bilaga 2. 

 

Övrigt 

 

Anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet 

 

Bolaget har bedrivit tillståndspliktig verksamhet bestående av slakteri och 

livsmedelshantering. Bolagets Verksamhet har vidare varit anmälningspliktig 

enligt Miljöbalken såsom köttproduktanläggning. 

 

Visning 

 

Visning av Egendomen sker efter överenskommelse med advokat Simon Engman, 

simon.engman@kaiding.se eller tel. 072-050 48 70. Förfrågningar angående 

Egendomen och anbudsförfarandet kan ställas till densamma.  

 

Friskrivning 

 

Egendomen säljs i befintligt skick och konkursboet kommer att friskriva sig från 

allt ansvar för eventuella fel och brister i Egendomen och i detta anbudsunderlag, 
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uppgifterna är i huvudsak inhämtade ur register. Någon besiktning har inte 

genomförts. Det ankommer därför på köparen att noga undersöka Egendomen.  

 

Tillträde till Egendomen ska ske så snart som möjligt. 

 

Anbud 

 

Egendomen kommer i första hand säljas för fortsatt drift i verksamhetslokalen. 

Fastighetsägaren har visat mycket god samarbetsvilja och uppger sig vara villig 

att fortsatt hyra ut lokalen till slakteriverksamhet, alternativt stycka av tomten där 

Verksamheten bedrivs. 

 

De tillgångar som omfattas av överlåtelsen utgörs av Egendomen (maskiner och 

inventarier enligt bilaga 1).  

 

Konkursförvaltningen efterfrågar konkreta anbud på Egendomen för övertagande 

inom en snar framtid. Anbudet kan med fördel, förutom tänkt köpeskilling, 

innefatta en kort beskrivning av den planerade verksamheten samt tidpunkten för 

tänkt tillträde. Anbud avseende enskilda maskiner/inventarier undanbedes.  

 

Konkursboet har fri prövningsrätt dvs. rätt att själv bestämma vilket anbud som 

sammantaget skall anses mest fördelaktigt för konkursboet. Vidare har konkurs-

boet rätt till mellankommande försäljning under anbudsförfarandet, vilket innebär 

att överlåtelse av hela eller delar av Bolagets tillgångar kan komma att ske innan 

anbudstidens utgång. 

 

Anbud märkta ”Slakteri Burträsk” ska vara Advokatbyrån Kaiding KB, Box 385, 

931 24 Skellefteå, alternativt simon.engman@kaiding.se tillhanda senast fredag 

den 15 februari 2019 

 

 

 

 
Simon Engman 

 

 

Bilagor: 

 

1. Förteckning maskiner och inventarier 

2. Årsredovisning 2017/2018 

3. Bilder 
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Objekt Entré Kök & Matrum Övrig info

Kyl/frys Ägs av fastighetsägaren

Köksmöbler. Bord & stolar Ägs av fastighetsägaren

Kaffebryggare, Micro, mm. Ägs av fastighetsägaren

Köksredskap, porslin, mm Ägs av fastighetsägaren

Objekt Kontor

Skrivbord, stol & hyllor Ägs av fastighetsägaren

Mindre skrivare

Stationär dator

Kontorsmaterial

Objekt Veterinärernas kontor Allt ägs av Veterinärerna 

Objekt Omklädningsrum

Omklädnings skåp 4 personer Ägs av fastighetsägaren

Övriga inventarier som fast tvättställ, toalett, mm Ägs av fastighetsägaren

Objekt Städ & tvättrum

Tvättmaskin Ägs av fastighetsägaren

Torktumlare Ägs av fastighetsägaren

Arbetskläder, mm

Objekt Boxrum. 1. Här tas grisar och nötdjur in.

Antal boxar 6 st + 2 st = 8 boxar. Ca 60 grisar rymms eller 15 nötdjur. Allt ihopsvetsat på plats

Objekt avlivning & slakteri rum. För att plocka ut detta så måste vägg rivas

Avlivnings box

6 st Telfrar i olika utföranden och kg

Slaktbanor i taket *

2 st Höj & sänkbar arbetsplattform.

1 st Hudavdragare (Hemmabygge)



Fortsättning Objekt avlivning & slakterirum.

4 st Handtvätt & knivtvätt

2 st Handtvätt

3 st Knivtvätt

Slaktbanevåg 1

Slaktbanevåg 2

Mindre våg på bord. Digital

Klyvsåg Jarvis Buster 6 (Ny ca 79.000:-)

Skållkar, kutter och vändare (Nypris ca 450.000:-)

Köttkrokar ca 200-250 st

Skänkvagnslyft (Nypris ca 20.000:-) 

Arbetsplatåstege

Objekt Kylrum 1 Styckningsrum

3 st styckbord

6 st rostfria slaktavfallsvagnar

Luftdriven bensåg Jarvis

Svållmaskin

8 st vagnar på hjul för plastvagnar

Palldragare

Objekt Kylrum 2 = "Tomt" Slaktbanor i taket finns under avlivning & slakterirum *

Objekt kylrum 3

5 st Plåtbläck på vagn

Köttsåg/Bandsåg

Slaktbanor i taket finns under avlivning & slakterirum *

Objekt Förråd

Kompressor Ceccato CSL C 7,5 2000X från 2013

Bröstbenssåg (Nypris ca 59.000:-) Ligger i förrådet

2 st elbedövare med tång (Det finns dessutom ca 5 st troligen defekta tänger) 

Bultpistoler för slakt

Knivslip Mado Superschliff (Nypris 13.900:-)



Slaktarknivar med bälten/hållare

2 st Tigersågar

Flåtrissor Oklart antal (Nypris ca 13.000:-/st)

Objekt vinds rum

Diverse förbrukningsmaterial

Objekt Källare/Slaktavfalls rum

Transportband för slaktavfall

Slaktavfalls container 

Högtryckstvätt Portotecnica Royal jet IRC

Högtryckstvätt Gerni 48 tomatic turbo laser

Objekt Kompressorrum/kylanläggning. (Nypris ca 450.000:-)

Komplett kylanläggning för denna anläggning

Objekt övrigt

Övrig slaktrerutrustning i lokalen






































