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Anmälan till Förvaltningsrätten 2020-12-31  

Datum: 2020-12-31 

Förvaltningsrätten 

Begäran av laglighetsprövning enligt 13kap. 1§KL   (mail) 

 

Beslutande organ:   Sotenäs Kommun (SK) 

Sammanträdesprotokoll:   2020-12-10 KF § 143 sid 20-24. (Justerat 2020-12-14 

Diarienummer:    2020/ 000451 

Punktnamn:    Tilläggsavtal till planavtal  

Motpart i planavtal/ arrendeavtal:  Quality Salmon Sotenäs AB (QSSAB) 559242-2090 

Bakgrund: 

Sotenäs Kommun (SK) har fått in en förfrågan om tillgång till mark för ett Norskt konsultföretag vid namn Lighthouse 

finance AS gällande etablering av en mycket storskalig landbaserad laxodling. Arealen som önskades och som arrendeavtalet 

gäller är 140hektar. På denna marken ämnar Lighthouse finance AS genom ett nyetablerat lokalt företag vid namn Quality 

Salmon sotenäs AB (QSSAB) bygga en landbaserad laxodling (om alla tillstånd erhålls) med en årlig produktion av 100 000 

ton Atlantlax.  

Sotenäs Kommun och QSSAB skriver 15 juni 2020 under ett arrendeavtal gällande möjlig mark. Avtalet reglerar området, 

bägge parters åtaganden samt den årliga arrendeavgiften för marken, arrendetiden är satt till 50år. 

Ärende: 

Överklagan gällande beslut i kommunfullmäktige Sotenäs Kommun 10/12 2021. Se bilagt protokoll från mötet (bilaga 3) 

som mer detaljerat beskriver själva beslutet. Bifogat finns även arrendeavtal, original (bilaga 1) mellan Sotenäs kommun och 

motpart i arrendeavtalet gällande 140 hektar mark för etablering av storskalig laxodling. Motparten är Quality Salmon 

Sotenäs AB vars ägare är ett Norskregistrerat konsultföretag vid namn Lighthouse finance AS. Det lokala nystartade bolaget 

startades 2020-06-17 och har redan samlat på sig fyra ansökningar hos KFM gällande fakturor till företag som nyttjas för 

underlag till detaljplanearbete, miljöutredningar mm i relation till markområdet.  

Genom det tagna beslutet om tillägssavtal i kommunfullmäktige 2020-12-10 enligt bilaga 3 tar Sotenäs Kommun över 

åtaganden och kostnader från enskilt företag till mycket stora summor. Detta är helt klart ett ”gynnande av enskild”. Att 

gynna enskild stider emot både kommunal- och EU-lag. Sotenäs Kommun har redan påskrivna avtal där etablerat företag 
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QSSAB har åtagit sig dessa åtaganden och kostnader.  Genom detta tilläggsavtal åtager sig kommunen att ta över dessa och 

därmed reducera QSSABs utgifter i mycket omfattande utsträckning, men med fortsatt exklusiv rätt till marknyttjande.  

För information finns ett annat lokalt företag som önskar bedriva laxodling men som inte erhållit motsvarande stöd. 

QSSAB har enligt påskrivna avtal exklusiv rätt till etableringen och området som den berörs av. Tiden som denna 

exklusivrätt sträcker sig över är, teoretiskt, enligt bifogade avtal.  

2 år för QSSAB innan krav på bygglov, miljöansökan mm ska vara godkända. 

2 år QSSAB att påbörja byggnationen 

18 månaders uppsägningstid från Sotenäs Kommuns sida om QSSAB inte uppfyller sin del av avtalet. 

Resultatet av detta beslut är därmed att endast ett företag gynnas, mycket omfattande, av denna ändring och man behåller 

exklusiviteten upp till 5,5 år innan, själva etableringen. Denna exklusivitet, då den bekostas med allmänna medel är emot 

kommunallag och EU-lag om gynnande av enskild, enligt nedan samt på sid 7. (sidan 7 var? 

Kommunallagen:  2 kap. 8§ Kommunallagen 

EU-lag:   artiklar 107-109 i EUF-fördraget, implementerade i svensk rätt enligt 2013:388 

I arrendeavtalet åtar sig QSSAB (lokalt privat företag) att stå för samtliga kostnader för att ta fram tillstånd, detaljplan mm 

gällande etableringen och omdefiniering av marken till industrimark för etablering av landbaserad produktion av ”havsmat”. 

De åtar sig även att betala samtliga handläggningstimmar som SK har i samband med detta arbete till en taxa om 

1108kr/timma som ska faktureras på månadsbasis.  

Det innebär inte bara ökade utgifter för Sotenäs kommun (SK) utan även minskade inkomster eftersom tid för handläggning 

och kommande tjänster inte kommer kunna faktureras enligt det ursprungliga arrendeavtalet. Enligt SKs egen kalkyl i bilaga 

1 så uppgår den delen till ca 2 miljoner kronor. Beslutet från Jordbruksverket uppger ”identifiering och kartläggning av 

möjlig mark” även om området redan är fastslaget och redovisats på bifogade kartor. Kan uppfattas som ett sätt att dölja 

förfarandet med att överta åtaganden och kostnader från QSSAB 
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Bifogade bilagor: 

Bilaga 1. 

Arrendeavtal mellan Sotenäs kommun och Quality Salmon AB  

Viktiga punkter: 

C: Anläggningen uppförande och drift kommer att hanteras av QSSAB. 

E: Arrendatorn ska bekosta samtliga åtgärder som föranleds av detaljplanens genomförande. 

1.5: Arrendestället arrenderas och godtas i befintligt skick. Arrendatorn bekostar samtliga åtgärder. 

1.7: Arrendatorn är ansvarig för att förse Arrendestället med el, vatten, infrastruktur mm 

2.1: Arrendetiden är 50 år 

3.3: Arrendatorn ska bekosta av-etablering och etablering på ny plats av befintlig skytteklubb. 

3.4: Arrendatorn ska ersätta SK för skäliga kostnader i samband med uppsägning av nyttjanderätter. 

4.2: Arrendatorn ska bekosta SKs kostnader i samband med ny vattendoms samtliga kostnader. 

4.3: Arrendatorn ska bekosta utbyggnad av reningsverk för råvatten om så skulle krävas för etableringen. 

5.1: SK ska utan vederlag hålla arrendestället reserverat för arrendatorns framtida nyttjande mellan undertecknande av avtal      

       och fram till tillträdesdagen. QSSAB har därmed exklusiv rätt till etablering på marken. 

9.5: Arrendatorn ska bekosta samtliga utgifter i samband med bestämmande av storlek på återställandefondering. 

10.1: Det åligger arrendatorn att på egen bekostnad införskaffa och bibehålla alla nödvändiga tillstånd för verksamheten. 

Kommentarer till bilaga 

Avtalet beskriver otvetydigt, på samtliga punkter, att QSSAB står för samtliga kostnader i detta projekt. 
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Bilaga 2. 

Detaljplaneavtal mellan Sotenäs Kommun och Quality Salmon AB, Dnr BN2020 

Viktiga punkter: 

1. 1§ Planhandläggare: Exploatören föreslår Sweco och kommunen godkänner. 

2. 1§ Plankonsult: Exploatören föreslår Sweco och kommunen godkänner. 

3. 3§ Eploatören ska betala hela kostnaden för framtagande av planhandlingar mm samt SKs handläggning av planen. 

4. 4§ SK debiterar löpande varje månad för handläggning av ärendet, 1108kr/timma. 

5. 7§ QSSAB ska betala uppkomna kostnader även om planen inte vinner laga kraft. 

6. 10§ Genomförandeavtal där innebörden är att exploatören skall bekosta samtliga åtgärder som erfordras för detaljplanens  

           genomförande. 

7. Tidskalkyl från SK, uppskattad tidsåtgång för SK personal för handläggning 200 timmar á 1108kr 

Kommentarer till bilaga 

I ingen punkt i denna bilaga nämns annat än att samtliga kostnader ska belastas exploatören QSSAB gällande framtagning av 

tillstånd och detaljplan. 
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Bilaga 3. 

Tilläggsavtal till planavtal Sotenäs Kommun och Quality Salmon AB, Dnr 2020/000451 KF § 143 

Viktiga punkter: 

1. (Bakgrund) Bekräftelse på att legal status, bolagets firma och säte samt angivande av plankonsult fastslagits av KSAU 

2. (beskrivning av ärendet) SK får beviljade medel ifrån jordbruksverket, syftet är att identifiera och kartlägga lämpligt  

    område för etablering. 

3. (beskrivning av ärendet) SK uppger att stödet lämnas till kommunen och utbetalas oavsett vilken exploatör som slutligen  

    etableras inom kommunen. 

4. (Beskrivning av ärendet) Utredningar är föremål för offentlig upphandling.  

5. (Beskrivning av ärendet) Nämns att andra bolag kan komma att etablera sig efter det att reservationstiden gått ut 

6. (Yrkande) I yrkande från Mikael Andersson belyses att QS inte borde få fortsatt exklusiv rätt till området då detta är  

   ”gynnande av enskilt företag”. 

7. (Propositionsordning) Möjlighet ges att förskjuta beslut till efter revision av extern revisionsfirma. 

8. (Kommunfullmäktiges beslut) Beslut tas om att ingå tillägg till planavtal enligt bilaga 2 i detta brev. Reservation gjordes av  

    ett flertal medlemmar i kommunfullmäktige under detta beslut. 

Kommentarer till bilaga 

Under ett flertal punkter bekräftas att exklusiviteten består av marken till fördel för Quality Salmon Sotenäs AB. Det är 

endast QSSAB, eller av dom valda parter, som enligt samtliga avtal kan etablera sig inom området. Vid ett flertal tillfällen 

informerades kommunfullmäktiges medlemmar om rätten till exklusivitet för QS och tillfälle gavs även i beslutsprocessen att 

återremittera ärendet för att sedan ta bort exklusivitetsrätten för Quality Salmon sotenäs AB och därmed inte ”gynna enskilt 

företag”. 

Bilaga 4. 

Wishlist från Sotenäs kommun, Bilaga 17.2 till arrendeavtal 

Viktiga punkter: 

1. (punkt 5) Bekräftelse på att vetskap finns att bolaget är lokalt förankrat 

Kommentarer till bilaga 

Även i denna bilaga riktas exklusivt fokus till ett enda företag                  4 
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Bilaga 5. 

Sotenäs Kommuns ansökan till Jordbruksverket 

Viktiga punkter: 

1. (Generella uppgifter om ansökan) Alla bitar måste falla på plats för att företaget ska arrendera marken. 

2. (Generella uppgifter om ansökan) Kommunen behöver resurser för att möta företagets utmaningar på ett professionellt  

    sätt. 

Kommentarer till bilaga 

Tydligt uppges även i ansökan till Jordbruksverket att det är ett företag som projektet riktas till. Inga andra företag, varken 

med lokal förankring eller annat är föreslagna, erbjudna eller tilltänkta för etablering inom området. QSSAB står heller inte 

med som medsökande part i denna ansökan. 

 

Bilaga 6. 

Komplettering till Sotenäs kommuns ansökan till Jordbruksverket 

Viktiga punkter: 

Kommentarer till bilaga 

Vardera punkt i denna bilaga avser poster och kostnader som QSSAB har åtagit sig att bekosta till fullo i arrendeavtalet, 

bilaga nr 1. Totalt tar Sotenäs kommun över, enligt bara detta underlag, kostnader för 7834 timmar till en summa av 7,4 

miljoner kronor.  

 

Bilaga 7. 

Jordbruksverkets beslut om projektstöd 

Viktiga punkter: 

Kommentarer till bilaga 

Beslutet medger bidrag för totalsumman 10 146 899kr. 1 361 639kr bekostas direkt av kommunala skattemedel genom 

löneutgifter för kommunal personal. En stor del av detta stöd som egentligen var, enligt ansökan, ämnat till att stödja 

kommunens arbete med att möta QSSABs behov av service och tjänster ifrån SK sida kommer genom beslut enligt bilaga 3 

reducera QSSABs utgifter i motsvarande storlek. Inga andra företag gynnas av detta agerande. 

Grund till orätt:                        5 
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Enligt Kommunallagen samt EU lag är det ej lagligt för en kommun att gynna enskild, om det inte finns mycket särskilda 

skäl till detta. Enligt exempel som tas upp anses synnerliga skäl vara om den enda bensinstation på 20mils avstånd råkar ut 

för något och behöver hjälp. I praktiken infinner sig aldrig synnerliga skäl rent juridiskt enligt exempel som tas upp. 

 

Lag-grund  

Kommunallagen 2 kap. 8§ Kommunallagen 

 

Förbudet mot gynnande av enskild är en hörnsten i den kommunala verksamheten och bottnar i den hänsyn till 

allmänintresset som kommunerna ska visa, liksom grundläggande demokratiska värden om likabehandling och 

objektivitet. Ett närstående syfte är att skydda kommunen mot korruption och icke-ändamålsenlig användning av 

kommunala medel och tillgångar. Förbudet är en följd av kravet på att kommunala verksamheter ska motiveras utifrån ett 

allmänt kommunalt intresse och komma alla till del. 

Kommunallagen förbjuder allt stöd till enskilda näringsidkare. För att en åtgärd ska utgöra statsstöd i EU-rättslig 

mening krävs dock att samtliga fyra kriterier i artikel 107.1 EUF-fördraget är uppfyllda. 

1. Det måste röra sig om en statlig åtgärd eller en åtgärd som vidtas med statliga medel. 

Stödet består av både statliga och kommunala medel som direkt tar över kostnader som sedan tidigare 
redan varit avtalade att det privata företaget skulle bekosta. 

2. Stödet ska vara riktat till viss mottagare eller viss bransch och mottagaren av stödet ska gynnas. 

Stödet riktas helt till ett företag genom exklusivitetavtal samt genom agerande att inte tillfråga annan 
eller lägga ut till upphandling. 

3. Åtgärden ska snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen. 

Sotenäs Kommun är redan idag en kommun med fokus inom fiskindustrin. Idag finns flera etablerade 
företag såsom Orkla, Leroy & Marinor för att nämna några av de största. Dessa företag riskerar att mista 
stora delar av sin process- och personalstyrka till den nya laxodlingen. Det finns även sedan tidigare ett 
lokalt privat företag som bedrivit en laxodling i mindre skala som nu planerar att skala upp produktionen. 
Detta företag skall inte ens blivit tillfrågade av kommunen om etablering på det med skattemedel 
bekostade området. 

4. Denna åtgärd måste kunna påverka handeln mellan medlemsstaterna inom EU. 

Den planerade odlingen ska producera 100 000ton lax årligen vilket motsvarar 3 gånger den befintliga 
konsumtionen i Sverige idag. Denna odling har helt klart stora möjligheter att orsaka stor turbulens på 
flera marknader och riskera helt avslutande av import från andra länder. 
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EU lag artiklar 107-109 i EUF-fördraget, implementerade i svensk rätt enligt 2013:388 

 
De grundläggande EU-rättsliga bestämmelserna om statligt stöd återfinns i artiklarna 107-109 i Fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Dessa har implementerats i svensk rätt genom lagen 
(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 
 

EU:s statsstödsregler syftar till att förhindra att någon av marknadens aktörer ges oförtjänta fördelar, varför syftet 
med reglerna är att de ska bidra till upprätthållande av konkurrensneutralitet. De statsstödsrättsliga 
utgångspunkterna är att medlemsstaterna inte ska lämna stöd till företag och att eventuella stödåtgärder som en 
medlemsstat likväl avser att vidta ska anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 108.3 i EUF-fördraget innan 
de verkställs. EU-rätten innefattar således inte bara ett förbud mot statligt stöd utan också en anmälningsskyldighet 
och ett genomförandeförbud. Utgångspunkten är att statligt stöd till enskilda är förbjudet. I princip måste alla typer 
av stöd, utom då det är fråga om mycket låga belopp, godkännas i förväg av kommissionen. 
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