25 Maj 2021
Sotenäs tar laxbolaget till Kronofogden
Quality salmon är skyldiga Sotenäs kommun nästan 65 000 kronor. Efter att betalning inte
kommit in har kommunen nu vänt sig till Kronofogden för att driva in skulden.
Under gårdagen kunde Bohusläningen berätta att Socialdemokraterna i Sotenäs är
bekymrade över den ekonomiska situationen i Quality salmon, bolaget bakom planerna att
etablera Europas största landbaserade laxodling utanför Kungshamn.
Bohusläningen har också kunnat visa att det finns en splittring bland de förtroendevalda kring
inställningen till projektet.
Bakgrunden är att flera företag vänt sig till Kronofogden för att Quality salmon inte betalat
fakturor.
Nu har även Sotenäs kommun lämnat in ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Skulden är
värd 64 233 kronor och betalningsföreläggandet kom in till myndigheten under måndagen.
Skulden gäller en hyresbetalning för andra kvartalet 2021, det vill säga perioden mellan första april
och sista juni. En betalning som ska ske i förskott, men som alltså har uteblivit.

”Ger större frågetecken”
Kommunalrådet Mats Abrahamsson (M) säger att det ”inte känns bra” och säger att han delar
Socialdemokraternas bekymrade syn på Quality salmons ekonomi.
– Vi sitter ju i styrgruppen med Therése (Mancini) och Jan-Olof (Larsson) och det är precis som
det framförs i den artikeln. Den diskussionen har vi fört och den för vi naturligtvis med dem.
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Hur påverkar de återkommande skulderna er bild av bolaget och projektet som
sådant?
– Det är väl klart att det påverkar bilden av projektet, det kan man inte komma ifrån. Det ger ju
större frågetecken. Vi jobbar enligt avtalet vi har och det är det väsentliga för oss. Vi jobbar med
vår detaljplan, för det är vårt område och det är det viktigaste för oss. Vi står inte och faller med
dem.
Hur är er relation med bolaget nu?
– Den är väl bra, bortsett från att vi framför vår kritik på det området. Det går inte att komma från
och det är ingen som gillar det.
Tycker du att ni får tillfredsställande svar på er kritik till Quality salmon?
– Det kommer väl framtiden att visa.

”Alldeles för lite kapital”
Jan-Olof Larsson (S) säger att han var medveten om skulden som nu hamnat hos Kronofogden och
menar att han varit med och tryckt på för att Quality salmon ska behandlas som kommunens
övriga företagare.
– De har fått anstånd och betalat, fått anstånd och betalat, fått anstånd och betalat. Nu sa vi att det
får vara nog, säger han.

Jan-Olof Larsson (S) säger att han inte längre har något förtroende för laxbolaget Quality salmon.
Bild: Edvin Bergström
Han säger sig fortfarande ha tilltro till projektet, men ifrågasätter att Quality salmon skulle vara
rätt bolag att driva det.
– Det verkar ju som att de har alldeles för lite kapital.
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Har du något förtroende för bolaget i dag?
– Nej, nej. Förtroendet är kört i botten.
Tycker du att Quality salmon bör dra sig ur projektet?
– Nej, det kan inte vi avgöra. De har ju den här ekonomiska situationen och antingen ordnar de
fram kapital för att ro det här i hamn, eller så kommer det här att spricka. Då är det ju en
konkurssituation. Jag hoppas att de kan skaka fram pengar, men är oerhört tveksam till att de ska
göra det.
Jan-Olof Larsson säger att kommunen har ställt in samtliga möten med bolaget tills dess att
samtliga skulder hos Kronofogden är lösta.
– På något vi ska vi ha klart att de sköter detta. De kan göra upp med bolagen på andra sätt, men
de ska vara överens. Vi träffar dem inte förrän det är löst.
Totalt har Quality salmon nu tre skulder hos Sweco som gått till Kronofogden. En av dem är
fastställd och är värd drygt 2,5 miljoner kronor, ytterligare två väntar myndigheten på om de ska
driva in och de är tillsammans värda drygt 250 000 kronor.
Även Wsp Sverige, som bland annat arbetat med översvämningsskyddet i Uddevalla, kräver
Quality salmon på nästan 100 000 kronor. Bozzanova, som skapade bolagets hemsida, kräver
bolaget på drygt 116 000 kronor och omvärldsbevakaren Newsmachine vill ha nästan 30 000
kronor.
Skulle samtliga skulder fastställas innebär det att Quality salmon har skulder på 3,2 miljoner
kronor hos Kronofogden.
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”Det var på tiden”
Mikael Andersson är politisk vilde, tidigare moderat och centerpartist, och när
kommunfullmäktige i december tog beslut om att ta över vissa kostnader från Quality salmon var
han djupt kritisk.
– Den spontana kommentaren (till att Sotenäs kommun nu ansöker om betalningsföreläggande)
är: det var på tiden, säger han.
– Det har inte gått att belägga om företaget satsat några pengar över huvud taget. Det och andra
frågor av besvärande karaktär har jag och några till ställt från dagen efter jag fick namnet på det
norska bolaget och kunde googla styrelsen. Det vill säga för 14 månader sedan.

"Det var på tiden.” Det är Mikael Anderssons (-) inställning till att kommunen tagit laxbolaget till
Kronofogden. Bild: Privat
Andersson menar att det vore tjänstefel om kommunen inte försökte driva in skulden.
– Min analys är annars att man nu faktiskt börjar tveka själva till om det här är en seriös satsning,
säger han och kräver nu att en utomstående part utreder kommunens risk i projektet:
– Jag tycker att man behöver dra i handbromsen fullständigt. Sedan behöver vi en revisionsfirma
som kommer med en analys av läget och under den tiden ska allting läggas på is. När vi sedan vet
förutsättningarna kan vi gå vidare.
Quality salmon skriver i ett mejl till Bohusläningen att bolaget avböjer att kommentera skulden till
kommunen.
”Quality salmon jobbar enligt strategi och planer och arbetar med att lösa denna, olyckliga
situationen. Utöver det har vi inga ytterligare kommentarer”, skriver presskontakten Heidi
Leikanger.
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