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25 Januari 2021 

Miljonskulder men noll tillgångar i laxbolaget 
Quality salmon, som planerat Europas största landbaserade laxodling i Sotenäs, har inga 
tillgångar alls. Det visar den utredning som Kronofogden gjort, efter att företaget haft 
obetalda miljonskulder. Något som P4 Väst var först med att berätta. 

Det har varit en följetong med många vändor sedan miljardplanerna på att etablera den 

rekordstora laxodlingen presenterades i mars 2020. 

Bohusläningen har rapporterat om återkommande problem med obetalda skulder för bolaget 

bakom satsningen, Quality salmon, och nu har Kronofogden alltså kommit fram till att det helt 

saknas tillgångar i bolaget. 

– Vi har avslutat vår utredning och kommit fram till att det helt saknas tillgångar vi kan omsätta i 

pengar, säger Andreas Lindvall Wiktorsson på Kronofogdemyndigheten till Bohusläningen. 

ANNONS 

De sammanlagda skulderna till flera olika bolag och även till Sotenäs kommun, överstiger tre 

miljoner kronor, och nu är det upp till borgenärerna, alltså de som bolaget är skyldiga pengar, att 

avgöra framtiden, säger Andreas Lindvall Wiktorsson. 

– Bollen ligger fullt hos dem, om de vill begära företaget i konkurs hos tingsrätten med vår 

utredning som grund. 

I början av månaden rapporterade Bohusläningen även om hur Quality salmons årsredovisning 

var kraftigt försenad. 
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”Ohyggligt ledsamt” 

Sotenäs kommunalråd Mats Abrahamsson (M) skriver i sms att han hänvisar till tekniska 

utskottets ordförande Pär Eriksson (C), som även sitter i den politiska styrgruppen för 

etableringen av laxodlingen. 

– Ja, vad ska jag säga, det är klart att det är ohyggligt ledsamt om det inte blir någon etablering, 

men det här kommer ju inte som någon jätteöverraskning, säger Eriksson om Kronofogdens 

besked. 

Jan-Olof Larsson (S), förste vice ordförande i kommunens tekniska utskott har i samband med 

skuldkraven tidigare sagt att förtroendet för laxbolaget ”är kört i botten”. När Bohusläningen 

berättar om Kronofogdens nya uppgifter reagerar även han utan förvåning: 

– Det visste vi nog. Att de behöver ytterligare finansiering och att de har arbetat för det. 

Om vägen framåt säger Jan-Olof Larsson: 

– Antingen får de betala eller så får någon sätta dem i konkurs. Vi har ju bara ett avtal om arrende 

och det löper ju ut i sommar så går de i konkurs innan det kan det finnas andra intressenter. 

Enligt Jan-Olof Larsson har kommunen inte haft några möten med Quality salmon om 

ekonomiproblemen. 

– Vi har inte haft några möten men det har skett en kommunikation med våra tjänstemän, säger 

Larsson, som gärna lyfter fram att de arbeten kommunen lagt ner på den tänkta marken inte är 

förgäves även om Quality salmon försätts i konkurs. 

– Oavsett hur det går med Quality salmon håller vi på att färdigställa den här marken, och då finns 

det möjligheter för andra intressenter. Det har inte varit bortkastat från kommunen. 

Den bilden delar även Pär Eriksson: 
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– Det vi har fått gratis är att nu vet alla att det finns 140 hektar industrimark här. Kommunmässigt 

är det enda som händer om Quality salmon inte löser sina problem att avtalet med dem går ut i 

sommar. Det är klart att det är tråkigt, men det är mer regel än undantag att inte alla etableringar 

lyckas. 

Bohusläningen har även sökt Quality salmons vd Roy Høiås 

 
 


