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Inledning
Nu ges möjligheten att förvärva ett anrikt hotell
med tillhörande skidanläggning i Storlien. Fastigheten Åre Storlien 1:311 kommer att genomgå
en avstyckning som ett led i en tilltänkt försäljning.

Storliens Högfjällshotell är centralt belägen i
Storlien och är utan tvekan ortens mest kända
mötesplats där allt från konferenser till konserter och julbord har arrangerats genom åren.
Hotellet har under de senaste åren drivits som
ett konferenshotell mot företagsmarknaden i
Trondheim och egentligen inte nått sin fulla
potential då operatören varit liten och lokal.

Nuvarande fastighet rymmer två egna registerfastigheter, Åre Storlien 1:310 (skidfastigheten)
& Åre Storlien 1:311 (hotellfastigheten). Skidfastighetens tomtareal blir, efter avstyckning,
763 000 kvm och hotellfastighetens tomtareal
18 300 kvm.

Svenska Handelsfastigheters satsning på
gränshandel i Storlien ”Fjellhandel” innebär att
efterfrågan på såväl hotellrum som bostäder
kommer att öka över tid och nuvarande ägare
söker därför en köpare med idéer och
visioner för att bygga ett starkt ”Destination
Storlien”.

Storliens Högfjällshotell
Geijerbacken 10
83799 Storlien

Prisidé: 20 MSEK / Högstbjudande
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Huvudingång

Loftbar

Dubbelrum

Reception och butik

Storliens tågstation

En av många aktiviteter på fjället
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Investeringsaspekter
•

8 000 kvm LOA - huvudbyggnad och 4 st flyglar med hotellrum

•

Hotellfastighet om 18 300 kvm

•

Skidfastighet om 7,63 ha

•

Konferensrum, bio, restaurang, barer, gym, pool, reception, skiduthyrning, sport shop

•

193 rum och ca 550 bäddar

•

Hotellet säljes med befintlig inredning och inventarier

• Liftanläggning med 9 st liftar, (ankar- och knappliftar), pistmaskin, skotrar, snökanoner m.m.
•

Ca 550 000 invånare inom en timmes bilväg

•

Bostadsbrist i området, möjlighet att konvertera flygel till bostäder

•

Konferensdestination för företag i Trondheim

•

Starkt varumärke i Sverige

COLLIERS
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Vårt uppdrag

Colliers International AB har av Storlien Högfjällshotell AB (”Säljaren”) erhållit
uppdraget att bistå Säljaren med rådgivning vid försäljningen av fastigheterna Storlien 1:310
& Storlien 1:311 (”Fastigheterna”).
Försäljningen kommer genomföras genom försäljning av NYAB (”Bolaget”) vars enda tillgång är
Fastigheterna eller som raka fastighetsöverlåtelser.
Colliers International AB är Säljarens exklusiva rådgivare i denna försäljningsprocess
och samtliga kontakter gällande denna försäljning ska ske via Colliers kontaktpersoner.
Denna försäljningspromemoria bygger på information från Säljaren. Informationen har,
om annat inte anges, ej verifierats av en oberoende källa. Säljaren och Säljarens rådgivare
har uppfattningen att all information som lämnas i materialet och annan skriftlig
eller muntlig information är korrekt men lämnar inga garantier för att så är fallet.
Varken Säljaren eller Säljarens rådgivare är ansvarig för kostnader som uppstått till följd av
felaktigheter i utlämnad information. Därför bör all information av denna typ konfirmeras
med Säljaren innan ett överlåtelseavtal undertecknas.
Den/de presumtiva köparna till Bolaget uppmanas göra en genomgående due diligence
av Bolaget rörande de tekniska, ekonomiska, juridiska och miljömässiga aspekterna för
att verifiera informationen i denna försäljningspromemoria.
Innehållet i försäljningspromemorian är konfidentiellt och får ej kopieras eller spridas
vidare utan tillstånd från Säljarnas rådgivare.
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Destination Storlien
Storlien

Storlien är en småort i Åre kommun i landskapet Jämtland. Storlien ligger två kilometer från gränsen till Norge. Orten är uppbyggd kring turism och friluftsliv - alpin skidåkning, snöskoter, längdskidåkning, jakt, fiske och fjällvandring. Under 2000-talet har gränshandeln för kunder från Norge blivit
allt viktigare, och de flesta turisterna i Storlien är norrmän.

Historia

På nyåret 1931 röjdes spontant på Skurdalshöjdens fjällbranter Sveriges första slalombacke, Möllers Backe. I Storlien bildades också Sveriges första slalomklubb, Skidfrämjandets slalomklubb,
med hela landet som upptagningsområde. 1933 fick prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla en
stuga som bröllopspresent av Skidfrämjandet, en stuga som fortfarande är i kungafamiljens ägo. År
1942 öppnade den första skidliften i området, vilket var den andra skidliften som byggdes i Sverige.
1958 byggdes högfjällshotellet ut, som då fick en kapacitet för 550 gäster. Storlien var ända fram
till 1960-talet centrum för Skid- och friluftsfrämjandets vinterverksamheter och kan i dag betraktas som svensk utförsåknings vagga. Under åren 1972-95 var industrimannen Matts Carlgren den
störste delägaren i högfjällshotellet. År 1999 köptes hotellet av Lars Nilsson med omliggande mark,
totalt drygt 3 000 hektar. Lars Nilssons arvingar äger hotellet och liftanläggningen per idag.

Trondheim

Trondheim är Norges tredje största stad med sina 193 000 invånare och belägen i Trøndelag fylke
med ca 500 000 invånare. Trondheim har en stark ställning som handelscentrum för mellersta
Norge. Trondheims internationellt kända universitet NTNU (Norges University of Science and Technology) och stadens många forskare gör det till en stad av innovation och vetenskap, näringsliv och
industri.
Även om den inte är en stor metropol gör Trondheims läge och möjligheter den jämlik med de stora
städerna i Europa. Trondheim har några av Trøndelagregionens mest besökta sevärdheter. Här
ligger bland annat den imponerande katedralen Nidarosdomen, Norges nationella helgedom, som
byggdes över S:t Olavs grav. De första spadtagen togs redan 1070, men de äldsta delarna som finns
bevarade idag är från 1100-talet.

Kommunikationer

Man kan flyga antingen till Åre/Östersunds flygplats eller Vaernes/Trondheims flygplats. Från Åre/
Östersund flygplats är det ca 14 mil. Från Vaernes/Trondheim till Storlien är det ca 7 mil. Under
vintersäsongen går flygbussar & flygtaxi från både Vaernes och Åre/Östersund till Storlien. Eftersom det går betydligt färre flyg till Åre Östersund Airport väljer de flesta turister att flyga till Trondheim Airport för att sedan åka vidare till Storlien i Sverige. En eller två gånger per dag avgår ett
tåg från Trondheim S till tågstationen i Storlien, den högst belägna tågstationen i Sverige. Den totala
restiden är ca 1h 38min. Ett annat alternativ är ta tåget direkt till Storlien ifrån Göteborg, Malmö
eller Stockholm! Det går både nattåg och dagtåg. Storliens egen taxi kan nyttjas inom närområdet
och för resor till och från flygplatsen.
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TRONDHEIM
STORLIEN
ÖSTERSUND

Avstånd till :
ÅRE

62 km

TRONDHEIM FLYGPLATS

75 km

TRONDHEIM

106 km

ÅRE/ÖSTERSUNDS FLYGPLATS

148 km

RØROS

249 km

OSLO

600 km

STOCKHOLM

676 km
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Aktiviteter i Storlien
Alpinskidåkning

Skidområdet består av 9 liftar och hela 23 nedfarter. I Storlien finns något för alla, vare sig man är
nybörjare eller en rutinerad skidåkare. Slalombacken är en klassiker här i Storlien, som älskas av både
skidlärare och friåkare. Längsta slalombacken i Storlien är Hotellöpan, som är 1400 meter lång.
3 svarta backar: Här finns tre svarta backar, som passar både tävlingsåkare och Friåkare; Kortsvängen, Långsvängen och Ravinen.
Barnparadis för alpin skidåkning: För barnfamiljerna finns flera barnområden med knapplift för att ta
sig uppför den lätta backen. Fjällfina och Rödluvan är två paradis för barn.
Unik offpiståkning / Heliskiing: Den stora mängden natursnö som faller i området varje år, gör offpiståkningen till en klass för sig i Sverige.

Längdskidåkning

Storlien är känt för sina fina världscupsspår. Spåret går över gränsen till Norge i den vackra omgivningen över berget. Mid-Scandinavian tour kommer hit 2020. Totalt sett finns mer än 15 km längdspår. Samtliga spår utgår från spårcentralen intill Högfjällshotellet.

Mountainbike

Att cykla mountainbike i fjällen är populärt i Storlien under sommarsäsongen. Cykling erbjuds med
blandad svårighetsgrad och stigarna på fjället bjuder på fantastiska upplevelser för hela familjen. I
Storlien centrum finns även en pumptrack bana.

Fjällvandring

Fjällvandring en populär sysselsättning i Storlien. Det finns flera vandringsleder som utgår från
orten och guidade vandringsturer med färdledare finns med utgångspunkt från Storliens Turistbyrå.

Fiske

Storlien erbjuder unikt fjällfiske. Storliens Fiskeland låter dig fiska på 600 meters höjd och området
består av ett tjugotal sjöar och tjärnar till vilka olika typer av fiskekort kan köpas.

Fågelskådning
Storlien är en populär plats för fågelskådare. Här finns ett fågelskyddsområde där man kan skåda
bland annat vadare såsom tranor, brushanar och drillsnäppor men även simfåglar och rovfåglar.

Fjällridning
Från en hästgård, vackert belägen vid en fjällsida på norska sidan gränsen, utgår ridturer på
Islandshästar. Turerna varierar mellan ett par timmar till ett par dagar.

Snöskoter

I Storlien finns möjligheter att åka på såväl organiserad snöskotersafari som att hyra en egen snöskoter och ge sig ut i vinterlandskapet.
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Skidfakta
Fakta/pistfakta Storlien
Kontinent

Europa

Land

Sverige

Säsong

December – april

Höjd över havet

640 meter

Högsta nedfart

831 meter

Högsta fallhöjd

191 meter

Längsta pist

1,6 km

Liftar

9 st

Kilometer pister

18 km

Pister totalt

23 st

Gröna pister

7 st

Blå pister

2 st

Röda pister

8 st

Svarta pister

6 st

Kvällsskidåkning

3 st nedfarter

Konstsnö

5 st nedfarter

Längskidåkningsspår

38 (+400 km rösade leder)

Upplysta spår

5 km
Med sin sträckning mellan dalstationen
Teveltunet i Norge och toppen av Storliens system i Sverige finns det möjligheter att integrera
Meråkers alpinanläggning med 510 meters fallhöjd och med en längsta backe på 3,4 kilometer.
Bygglov utgånget 2019.
						
				
Lift Storlien - Teveltunet / Norge Kostnad ca 15 MSEK

COLLIERS

14

INTERNATIONAL

storlien

SEK

Skidpassomsättning - SLAO

							

Saknas siffror för 2014-2017		

Antal skiddagar - SLAO

							

Saknas siffror för 2014-2017		
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Fjellhandel Storlien
Svenska Handelsfastigheter har påbörjat sitt största projekt hittills, kallat Fjellhandel i Storlien.
Investeringen uppgår initialt till ca 250 MSEK och här byggs en handelsplats som i en första etapp
omfattar 11 800 kvm uthyrbar yta. I senare etapper bedöms ytan kunna bli dubbelt så stor. Den
första etappen kommer att inrymma fyra butiker med Eurocash, Sportringen Outlet, Apoteket Hjärtat
mfl som största hyresgäster. Svenska Handelsfastigheters investering i byn är den största där
sedan Högfjällshotellet byggdes.
Den generella tillväxten för gränshandel har under flera år varit god och under 2017 omsatte
gränshandeln 25 MDSEK vilket motsvarar en ökning om knappt 6 procent jämfört med föregående
år. Den växande gränshandeln mot Norge drivs till största del av prisskillnader på olika varor mellan
länderna. Skillnaderna är störst inom dagligvaror och beror främst på skillnader i tullar och skatter.
Valutakursen är av underordnad betydelse för gränshandelns attraktivitet.
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STORLIENS HÖGFJÄLLS
HOTELL

STORLIEN

FJELLHANDEL

Fjellhandel ligger vid E14, huvudleden mellan Trondheim och Östersund intill den norska gränsen. Läget skapar
utmärkta förutsättningar för gränshandel. Inom en timmas bilväg bedöms befolkningsunderlaget till 550 000
personer.
COLLIERS
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Besöksnäringen Storlien
Den västra bygden i Åre kommun omfattar byarna Storlien, Storvallen, Handöl, Enafors och Ånn
samt de fjällområden som ligger norr om Storlien och strax söder om Handöl/Storulvån. Kopplingen
mot Norge är tydlig; merparten av fritidshusen ägs numera av norska medborgare och på senare tid
har gränshandeln i Storlien och Storvallen blivit en viktig utvecklingsfaktor för kommundelen. Området har en lång tradition av friluftsturism och har goda förutsättningar att utvecklas som turistdestination. Västra bygden kan i framtiden också få en stärkt position i och med förbättrade förbindelser
mot Trondheim via Meråkerbanan.
•

Gränshandeln i Storlien har vuxit kraftigt de senaste 5-6 åren. Omsätter idag mellan 400–600
miljoner SEK per år, vilket är lika mycket som hela Skistar i Åre omsätter på ett år.

•

Utgör ca 10 % av gränshandeln i Sverige

•

Under 2018 kom ca 1 800 chartrade bussar från Tröndelag i Norge till Coop Extra i Storlien

•

Coop Extra Storlien (som uppgraderas till ett Stora Coop i köpcentrat Fjellhandel) är Systembolagets största ombud i Sverige

•

Enligt statistik från Skistar Åre, stod andelen norrmän bland gästnätterna 2018-2019 i Skistars
boenden för mellan 30 %-40%. Störst andel norrmän var det under juni, okt, nov och lägst andel under dec, feb, mars och juli. På helårsbasis handlar dessa siffror om ca 93 000 gästnätter
från Norge, bokade via Skistar. OBS! dessa siffror gäller bara de som bokat boende via Skistar.
Många av de stugor och lägenheter som finns i såväl Åre som Storlien ägs ju av norska medborgare och dessa norrmän finns inte med i boendesiffrorna från Skistar.

•

Trafikvolymerna efter E14, förbi Åre växer med 4-5% årligen. Det är enkelt uttryckt dubbelt så
många fordon per dygn (6.700) öster Åre jämfört med väster Åre (3,700) med ”lika” säsongsvariationer.

•

Enligt Trafikverket har man gjort mätningar lokalt i Storlienområdet, den senaste vid gränsen på
E14 gjord under 2018 med ett ÅDT (årsdygnstrafik) på 2,120 fordon varav 230 är lastbilar.

•

När det gäller Storliens utveckling i stort är det något Åre kommun nu prioriterar efter år av
fokus på Åre! Här vill man ta ett helhetsgrepp kring bostäder, barnomsorg, allmänna kommunikationer, arbetskraftsförsörjning, nytt reningsverk, etc. Här finns en otrolig potential med den
exploatering och investering som görs i Fjellhandel etapp 1, 2 och 3.

•

Utveckling av Meråkerbanan Meråkersbanan innebär avsevärda förbättringar av Storliens kommunikationer både mot Trondheimsområdet och Åre/Östersund.

•

Kommunen är mycket positivt inställd till en framtida utveckling av besöksnäring över riksgränsen. Utvecklingen skulle gagnas genom tillskapandet av gränsöverskridande lift och skidområden, ledsystem för skoter, turåkning och vandring samt cykelstråk.
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Besöksrekord i fjällen sommaren 2019
Rekordmånga väljer att semestra i Sverige och upptäcker de svenska fjällen, enligt nya sommarsiffror från Svenska Turistföreningen, STF i Jämtland/Härjedalen:
•

STF Edsåsdalen +136% (juni och juli)

•

STF Åre/Södergården +108% (juni och juli)

•

STF Vålådalen 26% (juni och juli)
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Finansiell Info
Intäkter och kostnader är baserade på gällande resultatrapporter för åren 2014-2018 och kan
delges seriösa spekulanter via ett datarum. Hotellets verksamhet gick på sparlåga under åren 20142015 och därefter har en lokal entreprenör drivit anläggningen under utvalda veckor mot konferenssegmentet i Trondheim. Hotellet säljes utan operatör och historiska siffror skall endast ses som en
indikation på förväntade driftskostnader och möjliga intäkter under perioden man investerar och
bygger ”Destination Storlien”.

Hotell
Det finns 193 hotellrum i Högfjällshotellet, genomsnittspriset per rum har under perioden varit 550 kr/dygn.
De senaste tre åren har genomsnittsintäkten för Logi legat på 2,7 MSEK, ca 3,0 MSEK för försäljning
av mat och dryck samt övrig försäljning ca 0,5 MSEK. Personalkostnaden har under perioden varit
ca 2,6 MSEK och övriga rörelsekostnader 4,2 MSEK varav uppvärmning (jordvärme) står för
ca 430 000 SEK, elavgifter ca 500 000 SEK, Vatten & Avlopp ca 230 000 SEK, matinköp
ca 900 000 SEK och alkohol ca 300 000 SEK.

Liftanläggning
Liftkortsförsäljningen på Storlien Alpin står i stark korrelation med antalet gästnätter på Högfjällshotellet, gränshandlande norrmän och antalet stugägare i Storlien. Liftanläggningen är ålderdomlig
med endast knapp- och ankarliftar så en investering i en stollift eller en sammankopplande lift med
dalstationen Teveltunet i Norge bör anses vara en nödvändig åtgärd för att kunna bygga destination.
Byggtakten ökar i Storlien vilket innebär en naturlig tillväxt av sålda liftkort över tid liksom det ökade
inflödet av gränshandlande norrmän i och med skapandet av ”Fjellhandel Storlien”.

2 018

2 017

2 016

231 447

208 625

211 231

98 925

-

-

Liftkortförsäljning

4 862 985

4 480 526

4 186 072

Summa inkomster/intäkter

5 192 948

4 701 793

4 397 303

2 110 126

2 556 284

1 932 007

Personalkostnader

2 477 965

2 433 272

2 065 065

Rörelsens kostnader

4 588 092

4 989 556

4 002 127

Liftkortshållare
Snöröjning

Övriga rörelsekostnader

COLLIERS

20

INTERNATIONAL

storlien

Indikativa bud
Indikativa bud skall lämnas baserat på detta prospekt. Inför lämnande av indikativt bud
kommer tillfälle beredas för visningar. Den eller de budgivare som lämnar det mest
attraktiva budet kommer ges möjlighet att genomföra due diligence. Efter genomförd due
diligence skall ett slutgiltigt bud på Fastigheten lämnas. Undertecknande av ett bindande
överlåtelseavtal kommer äga rum i samband med detta.
Det indikativa budet skall utgå från följande antaganden:
•

Fastigheterna säljas genom bolagsförsäljning eller fastighetsöverlåtelse

•

Köpeskillingen betalas kontant på tillträdesdagen

•

Samtliga förvärvskostnader bekostas av köparen

•

Fastigheten säljs i befintligt skick och köparen kommer i avtalet att avsäga sig alla krav
mot Säljarna rörande ansvarighet för brister och fel, inklusive dolda fel

Det indikativa budet skall innehålla, men inte nödvändigtvis begränsas till:
•

Ett indikativt bud för Fastigheten i ett precist belopp i SEK

•

Beskrivning av det köpande bolaget

•

Beskrivning av önskad due diligence samt tidsplan

•

Beskrivning av tilltänkt finansiering

•

Beskrivning av köparens beslutsprocess för förvärvet

•

Önskemål om tillträdesdatum

•

Eventuella andra villkor för förvärv

projektledare

THOMAS GRIP
Associate Director
Tel. +46 70 275 93 10
thomas.grip@colliers.com
Linnégatan 2
SE-114 47 Stockholm
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Om prospektet
Detta prospekt har sammanställts på basis av information från Säljaren samt från andra källor
som bedömts tillförlitliga. Även om Säljaren och Colliers utgår från att informationen i prospektet
baserar sig på ett tillförlitligt underlag, friskriver sig Säljaren och Colliers från allt ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntligen såväl som skriftlig,
som tillhandahållits en potentiell köpare av Fastigheten. Således garanterar varken Säljaren eller
Colliers att uppgifterna som förekommer i prospektet är riktiga eller fullständiga. Informationen i
prospeketet bör kontrolleras innan bindande överlåtelseavtal undertecknas och potentiella köpare
uppmanas att anlita relevanta rådgivare såsom teknisk, ekonomisk och juridisk expertis inför ett
eventuellt förvärv av Fastigheten. Prospektet är strikt konfidentiellt och det enda syftet är att tjäna
som underlag för en vidare diskussion avseende ett förvärv av Fastigheten.
Mottagare av detta prospekt äger inte rätt att sprida informationen däri på annat sätt än vad som
medgivits av Colliers.
Personal anställd hos Säljaren eller lokalhyresgäster inom Fastigheten får under inga omständigheter kontaktas med frågor rörande Fastigheten utan medgivande från Colliers.

Ytterligare underlag
Vid frågor med anledning av försäljningsprocessen eller för att erhålla informationen till nedan
digitalt vänligen kontakta någon av projektledarna på sid 24.
Innehåll datarum:
• Bilder
•

Detaljplan

•

FDS

•

Ritningar

•

Ansökan om avstyckning

•

Resultaträkning

•

Myndighetskrav
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Projektteam
THOMAS GRIP
Associate Director
Tel. +46 70 275 93 10
thomas.grip@colliers.com

MANFRED MEYER
Analyst
Tel. +46 70 897 46 78
manfred.meyer@colliers.com

MIKAELA FÄLTHEIM
Graphic Designer
Tel. +46 70 592 62 22
mikaela.faltheim@colliers.com
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Om Colliers
Colliers International är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning med sitt
europeiska huvudkontor i London.
I Sverige är vi ett 30-tal fastighetsrådgivare som arbetar med att öka lönsamheten för
investerare, fastighetsägare och hyresgäster på
den kommersiella fastighetsmarknaden. Våra
tjänster innefattar uthyrning, transaktion, corporate solutions, förvaltning och bostadsrätts-ombildningar.

Vi specialiserar oss på marknaderna kontor,
handel, industri & logistik samt bostäder.
Colliers International har skapat en unik företagsstruktur som kombinerar styrkan hos en
stark global partner med lokal kunskap och
flexibilitet.
Vi hjälper våra kunder att uppnå framgång
snabbare.
Accelerating success.
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