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Quality Salmon kämpar med ekonomin – egna 
kapitalet förlorat 
Bolaget bakom planerna på en landbaserad laxodling utanför Kungshamn har vid 
upprepade tillfällen kämpat med ekonomin. Nyligen offentliggjorda dokument visar att 
även 2019 var ett tufft år för bolaget – och att en anställd tagit olagliga lån för att täcka 
privata skulder. 

För ett år sedan presenterade det norska bolaget Lighthouse finance planerna på en landbaserad 

laxodling utanför Kungshamn. Prislappen på projektet ligger mellan 17 och 20 miljarder kronor. 

Ett nybildad bolag, Quality salmon, är tänkt att hantera driften. 

Men Lighthouse finance har upprepade gånger haft ekonomiska problem, något som 

Bohusläningen tidigare rapporterat om. 

Förra veckan blev bolagets årsredovisning för 2019 offentligt. Där framkommer att bolaget fortsatt 

haft ekonomiska problem. 

Trots att Lighthouse finance haft intäkter på drygt sju miljoner norska kronor gick bolaget med tre 

miljoner kronor i förlust. Under samma period plockade bolagets vd och ordförande, Roy Høiås – 

som även är vd för Quality salmon – ut 2,7 miljoner kronor i lön. Utöver det fick han även andra 

förmåner värda nästa 300 000 kronor. 

Aktieägarna har lånat ut pengar 

Totalt hade Lighthouse finance ett underskott på 2,5 miljoner kronor 2019. I årsrapporten 

förklarar bolaget att aktieägarna lånat ut pengar för att täcka i stort sett hela underskottet. 

”Aktionärerna garanterar därmed driften vidare då bolaget bara har lån från ägarna. Detta säkrar 

att inga kreditägare lider förlust vid en eventuell avveckling av bolaget”, står det i årsrapporten. 
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Revisorn påpekar i sin rapport att bolaget förlorat allt eget kapital. 

”Utan att det påverkar vår slutsats vill vi anmärka på att bolaget egenkapital är förlorat och att 

detta kan påverka vidare drift”, står det i rapporten. 

Bohusläningen har tidigare tagit del av samtliga årsredovisningar sedan bolagets grundande 2013. 

Vid upprepade tillfällen har redovisningarna lämnats in efter sista tillåtna datum. 

Samma sak gäller för 2019 årsredovisning. Norsk lag medger att årsredovisningar ska lämnas in 

senast sex månader efter årets slut – Lighthouse finance redovisning godkändes i januari 2021. 

Tagits olagliga lån – igen 

Bohusläningen har sedan tidigare berättat att det vid två tillfällen tagits olagliga lån av bolaget. 

2017 lånades 1,1 miljoner kronor ut, bland annat till Roy Høiås, och året därpå ytterligare 750 000 

kronor. Høiås förklarade det första olagliga lånet med att det blivit ett bokföringsfel. 

– Det var en betalning av lön som blev bokförd som ett lån. Och som du kan se blev det ordnat när 

revisorerna påpekade det, sa han till Bohusläningen i oktober förra året. 

Det lån som betalades ut 2018 ville han inte kommentera. 

– Du försöker framställa oss som om vi försöker lura någon eller som att vi har gjort olagligheter. 

Den diskussionen vill jag bara avsluta med dig. 

I årsredovisningen för 2019 framgår att ännu ett olagligt lån delats ut. Den här gången framgår det 

inte vem som fått lånet, men i likhet med 2017 ska bolagets kreditkort ha använts för att betala 

privata skulder. 

”Det har uppstått en fodring på 258 174 kronor som är krediterat en aktionär. Fodringen har 

uppstått vid betalning av den anställdas privata skuld genom olika bankkort ställda i den 

anställdas namn”, står det i årsrapporten. 


