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8 April 2021 

Sotenäs kommun säger upp laxbolagets 
hyreskontrakt 
Quality salmon har sedan etableringen förra året hyrt kontor på Symbioscentrum genom 
Sotenäs kommun. Men nu har kontraktet sagts upp och bolaget, som står bakom planerna 
på Europas största landsbaserade laxodling, får själva leta efter kontorslokaler. 

Sedan Quality salmon, bolaget bakom planerna på Europas största landbaserade laxodling utanför 

Kungshamn, etablerades har bolaget hyrt kontorslokaler genom Sotenäs kommun. Men kontraktet 

har nu sagts upp. 

– Förra året sa de att de ville hyra och vi sa att vi fixar det, säger Per Svensson, chef för näringsliv 

och utveckling på Sotenäs kommun. 

– Vi hade själva tänkt att ta över de lokalerna helt och hållet. Men nu sa vi att vi hyr det och hyr ut 

det till dem under projekttiden, fortsätter han. 

Svensson betonar att det är ett odramatiskt beslut och anledningen till att det sades upp redan nu 

är för att avtalet måste sägas upp senast nio månader innan det går ut – annars löper det över 

ytterligare två år. Avtalet avslutas därför sista december. 

– I och med att det började som ett projekt är det helt okej att vi hyr ut. Men nu börjar det gå in i 

en annan fas, att det kommer bli mer verklighet. Då får de själva se till att ordna sina 

kontorslokaler, säger han. 

Under 2021 ska den initiala projekteringen ta slut och övergå till en permanent lösning. Då kan 

inte kommunen fortsätta hyra ut, menar Per Svensson. 
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– Nu går det över i skarpt läge och då kan vi inte göra det längre. Då är det de som får hyra lokaler. 

”Var ingen dramatik” 

Quality salmons vd, Roy Høiås, skriver också under på att det var ett odramatiskt beslut. 

Kommunen och bolaget diskuterade frågan redan förra året. 

– Det var ingen dramatik. Vi förstår att kommunen inte jobbar med att hyra ut kontor. Det här var 

en lösning under projektets uppstart i förhållande med Symbioscentrum. Det finns inte mer att 

säga än att vi också önskar att hyra utan någon mellanhand, säger han. 

Var bolaget nu kommer att hyra kontorslokaler är i dagsläget oklart. Høiås säger att Quality 

salmon inlett samtal med Symbioscentrum. 

– Vi har inlett en dialog men de som hyr ut här. Men vi väntar lite på vad som är planen för 

kontoret och hur de har tänkt att använda det. Om det går hyr vi vidare här, annars får vi kolla på 

andra kontor, säger han. 

 


