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Sammanfattning 

Jordbruksverket har fått i uppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin kartlägga 

gällande nationella och EU-rättsliga bestämmelser om tillståndsprövning och annan 

prövning av vattenbruksverksamheter. Jordbruksverket ska också utreda 

förutsättningarna för en förenklad prövning av sådana verksamheter 

(N2018/04401/FJR). 

Detta uppdrag ska enligt regeringens beslut ske i nära dialog med Havs- och 

vattenmyndigheten, Naturvårdverket samt andra berörda myndigheter och 

organisationer. Vid dialogen har det framförts synpunkter som innebär att berörda 

parter inte står bakom alla delar av redovisningen. Bland annat har Havs- och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket framfört synpunkten att frågan avseende 

undantag från strandskyddsbestämmelser inte ska tas med i denna redovisning utan 

hanteras i pågående utredning ”Översyn av strandskyddet”. De har även lyft att flera 

förslag bör utredas vidare för att säkerställa att miljökonsekvenserna inte blir negativa. 

Vår analys visar att prövningen av vattenbruksverksamheter står inför ett antal olika 

utmaningar. I syfte att förenkla prövningen av vattenbruksverksamheter föreslår vi för 

vissa hinder eller problem författningsändringar medan vi i vissa fall föreslår åtgärder. 

I vissa fall redovisas hinder eller problem utan att åtgärder föreslås. 

I syfte att harmonisera prövningen av vattenbruksverksamheter föreslår vi att 

begreppet vattenbruk definieras i flera svenska regelverk på samma sätt som i den EU-

gemensamma fiskeripolitiken. 

Vi föreslår att vattenbruken ska undantas från strandskyddsbestämmelserna som 

kommer innebära en administrativ förenkling för vattenbruksverksamheter inom 

strandskyddat område. 

För att främja utveckling samt användandet av ny teknik inom vattenbruket i Sverige 

föreslår vi en ny kategorisering av verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen 

som samtidigt kommer att innebära vissa lättnader för berörda myndigheter, domstolar 

samt vattenbrukare.   

Inom ramen för detta uppdrag har vi inte haft möjlighet att analysera vad som skulle 

krävas för att skapa endast ”en väg in” för alla vattenbrukstillstånd eftersom det är en 

komplex fråga som berör många olika myndigheter och lagstiftningsområden. I 

Tillväxtverkets uppdrag ” Digitala tjänster i livsmedelskedjan” pågår ett arbete med att 

utveckla digitala tjänster. Tillväxtverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket har 

inom uppdraget tagit fram en prototyp på en tjänst för samlat uppgiftslämnande 

avseende vattenbruk. När denna tjänst är i drift bedöms rapporteringsbehovet minska. 

Frågan om en eller färre vägar in är intressant att jobba vidare med. Vi föreslår därför 

en särskild utredning om hur prövning och tillsyn kan samordnas. 

Jordbruksverket föreslår också att vi tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten 

och Naturvårdsverket ges i uppdrag av regeringen att ta fram en tydlig nationell 

vägledning kopplad till de förändringar som föreslås i denna utredning. Vi anser att 

vägledningen skulle underlätta prövningsprocessen för vattenbruksverksamheter, för 

både vattenbrukare samt prövnings- och tillsynsmyndigheterna. Detta uppges vara en 



 

 

av åtgärderna, som skulle kunna ha störst inverkan på förenklad prövning av 

vattenbruksverksamheter.  

Arbetet med förenkling avseende vattenbruket är ett komplext arbete som innefattar 

många berörda parter. Myndigheter ska bevaka och beakta regelverk utifrån sina 

uppdrag samtidigt som näringen framhåller sina intressen. Det är således många 

synpunkter och viljeinriktningar som måste vägas in och beaktas. För att arbetet med 

förenklingar för vattenbruksverksamheter ska lyckas bör alla berörda myndigheter, 

Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, i kommande 

uppdrag ges ett gemensamt tydligt uppdrag från regeringen. Detta är en förutsättning 

för att uppdraget ska lyckas. 
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1 Inledning 

1.1 Utredningens uppdrag och skäl till uppdraget 

Jordbruksverket har haft regeringens uppdrag att, i nära dialog med Havs- och 

vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter och 

organisationer, kartlägga gällande nationella och EU-rättsliga bestämmelser om 

tillståndsprövning och annan prövning som kan aktualiseras för 

vattenbruksverksamheter. I uppdraget ingår även att analysera hur prövningen av 

vattenbruksverksamheter kan förenklas samtidigt som miljöskyddet bibehålls och vid 

behov föreslå ändringar. I arbetet med redovisningen av uppdraget ska hänsyn tas till 

möjliga nya tekniker som är under utveckling inom vattenbruksområdet. Analys av en 

möjlig samordning av tillstånd, registreringar eller anmälningar ska genomföras samt 

förslag på hur en sådan samordning kan se ut.  

Redovisningen av uppdraget ska vidare innehålla nödvändiga författningsförslag och en 

analys av ekonomiska, administrativa, miljömässiga och andra eventuella konsekvenser 

av förslagen. Vidare ingår att Jordbruksverket ska hålla sig informerad om och beakta 

de förslag som lämnas inom ramen för uppdrag att anpassa miljöprövningen för att 

främja en grön omställning (M2018/00234/ME). 

Skälen för regeringens beslut om utredningsuppdraget är sammanfattningsvis att: 

- Regler och villkor ska utformas på ett sådant sätt att de stödjer ett av målen i 

livsmedelsstrategin om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja med 

en ökande produktion. Målet ska bl.a. nås genom regelförenklingar, 

administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och 

lönsamheten.  

- Sedan Jordbruksverket lämnade in förslag på regelförenklingar år 2011 för 

vattenbruk har det tillkommit ny teknik, nya förutsättningar och nya politiska 

initiativ. Utöver det har det utvecklats nya produktionsformer, både avseende 

teknik och andra organismer sedan reglerna som styr tillståndsprocessen för 

vattenbruk togs fram.  

- Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att reglerna för vattenbruk bör ses 

över. Enligt utskottet behöver bl.a. strandskyddsreglerna göras mer tillåtande 

och tillståndsgivningen för vattenbruk utan miljöpåverkan göras mycket enklare 

samt tillståndsprocesserna behöver kortas ned och tillstånden förlängas (bet. 

2017/18:MJU13 och rskr. 2017/8:182). 

Uppdraget skulle ha redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 

31 december 2019. Jordbruksverket begärde förlängning av uppdraget två gånger och 

fick möjlighet att redovisa utredningen senast den 30 september 2020. 
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1.2 Utredningens beredning 

Arbetet med uppdraget har genomförts på ett förutsättningslöst sätt i syfte att ringa in 

problem, utmaningar och lämpliga lösningar för förenklad prövning av 

vattenbruksverksamheter.  

Under våren och hösten 2019 har ett antal workshop- och arbetsgruppsmöten anordnats 

där aktörer från näringen, myndigheter, kommuner, universitet m.fl. har deltagit och 

bidragit med sakkunskap. Havs- och vattenmyndigheten har varit delaktig i workshop- 

och arbetsgruppsmöten samt givits möjlighet att löpande kommentera och komma med 

synpunkter avseende rapporten. Naturvårdsverket har erhållit samma möjligheter till 

delaktighet men har valt att endast kommentera det slutliga förslaget till rapporten. 

Även övriga deltagare i arbetsgrupperna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 

det slutliga förslaget. Under 2020 har även dialog förts med forskare och jurister från 

Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (se bilaga III och IV). Det första 

steget i arbetet var att i samarbete med berörda organisationer, myndigheter samt 

enskilda vattenbrukare identifiera hinder som finns i dagens regelverk samt föreslå 

önskade förenklingar/ändringar. Alla synpunkter som framförts har beaktats så långt 

detta varit möjligt utifrån juridiskt perspektiv men även utifrån utredningens 

målsättning. Jordbruksverket har dock inte beaktat alla avvikande synpunkter som 

framförts. Bland annat har Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket framfört 

synpunkten att frågan avseende undantag från strandskyddsbestämmelser inte ska tas 

med i denna redovisning utan hanteras i pågående utredning ”Översyn av 

strandskyddet”. De har även lyft att flera förslag bör utredas vidare för att säkerställa att 

miljökonsekvenserna inte blir negativa. 

Utredningen har tagit fram alternativa författningsförslag samt fört en löpande dialog 

kring de överväganden och förslag som har vuxit fram under arbetets gång. Parallellt 

gjordes det också en administrativ och miljömässig konsekvensanalys av förslagen. 

Baserad på de färdigställda författningsförslagen har en samhällsekonomisk 

konsekvensanalys tagits fram.  

Ett viktigt steg i genomförandet av uppdraget var att i samarbete med övriga nordiska 

länder hålla en tvådagars workshop om nettoutsläppbaserad tillståndsgivning för 

vattenbruksverksamheter samt kompensatoriska åtgärder. Jordbruksverket fick beviljat 

ansökan om finansiering från Nordiska Ministerrådet för att under hösten 2019 hålla 

denna workshop. Resultat från workshopen var en viktig framgångsfaktor i projektet 

och utgjorde basen för utredning av möjligheter till ändrad tillståndsgivning från 

foderreglerat till näringsutsläppsreglerat. 

1.3 Tidigare utredningar, strategier m.m. av 

betydelse  

Vattenbruket ingår som en del i EU:s gemensamma fiskeripolitik som syftar bland annat 

till att: 

 få till stånd fiske och vattenbruk som är hållbara och inte skadar miljön 

 hjälpa producenter, förädlingsföretag och distributörer att få skäliga priser för 

sina produkter 
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 finansiera vetenskaplig forskning och statistikinsamling 

 stödja utvecklingen av ett dynamiskt vattenbruk i EU 

EU:s strategi för vattenbruk och nationella handlingsplaner 

 

EU-kommissionen tog år 2009 fram en strategi för en hållbar utveckling av det 

europeiska vattenbruket och 2013 kom strategiska riktlinjer för en hållbar utveckling av 

vattenbruket. I dessa riktlinjer har fyra gemensamma prioriteringsområden identifierats 

för att genom samarbete mellan kommissionen och EU-länderna bidra till att öka 

produktionen och konkurrenskraften inom vattenbruket. De fyra prioriteringsområden 

är: 

 Minska byråkratin 

 Förbättra tillgången till mark och vatten 

 Stärka konkurrenskraften 

 Utnyttja konkurrensfördelarna med höga kvalitets-, hälso- och miljönormer.  

I och med detta har EU-kommissionen uppmanat medlemsländerna att utarbeta fleråriga 

nationella strategiska planer för att främja ett hållbart vattenbruk. Under 2014-2015 togs 

dessa fram av medlemsstaterna. Sedan 2019 har det pågått en revidering av strategiska 

riktlinjer som ska publiceras under hösten 2020. 

 

EU:s strategi för hållbart tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn: Blå tillväxt 

 

Blå tillväxt är en långsiktig strategi som ska stödja hållbar tillväxt i havs- och 

sjöfartssektorerna som helhet. Haven och oceanerna är drivkrafter för den europeiska 

ekonomin med stor innovations- och tillväxtpotential. Blå tillväxt är den integrerade 

havspolitikens bidrag till Europa 2020-strategin för smart och hållbart tillväxt för alla. I 

strategin identifieras fem sektorer där det finns hög potential för nya arbetstillfällen och 

tillväxt. En av dessa sektorer är vattenbruk.  

Från jord till bord (From Farm to Fork) strategi för hållbara livsmedel 

Våren 2020 publicerade EU-kommissionen en ny strategi Från jord till bord1 (From 

Farm to Fork, hädanefter kallad F2F) som en del i de strävanden som EU-

kommissionen lagt fram i den gröna given (The European Green Deal) samt en central 

del i EU:s arbete med FN:s globala hållbarhetsmål. Strategin F2F har samlat olika 

instrument/incitament som påverkar utvecklingen mot ett rättvisare, hälsosammare och 

miljövänligare livsmedelssystem. Syftet med strategin är att göra EU:s 

livsmedelssystem till en global standard för hållbarhet. Det finns likheter med den 

svenska livsmedelsstrategin, men F2F har mer fokus på den miljömässiga hållbarheten. 

Detta gör att livsmedelsstrategin tydligare är en tillväxtstrategi än vad F2F är. Strategin 

har också en större tyngd på folkhälsa. F2F omfattar hela livsmedelskedjan inklusive 

förpackningsindustrin, vilket gör att den är mer omfattande än EU:s gemensamma 

jordbruks- och fiskeripolitik. F2F har också tydliga hänvisningar till den pågående 

covid-19-pandemin och lågkonjunkturen. 

 

Nationella strategier 

                                                 
1 From Farm to Form Strategy, for a fair, healthy and environmentally-friendly food system, European 

Commission 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
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Svenskt vattenbruk är i dagsläget politiskt aktuellt och pekas ut som en framtidsnäring 

med stor potential som producerar nyttig och hållbar mat samtidigt som sysselsättning 

och tillväxt skapas i glesbyggda områden. Detta har konstaterats i statliga offentliga 

utredningar. På senare år har detta konkretiserats genom att inkludera vattenbruket i 

flera nationella strategier. Nedan följer en beskrivning av de mest aktuella nationella 

strategierna 

 

Nationell strategi och handlingsplan 

I bred samverkan mellan bransch, forskning, intresseorganisationer och myndigheter har 

Jordbruksverket tagit fram en gemensam strategi2 och handlingsplan3 för svenskt 

vattenbruk. Arbetet med strategin och handlingsplanen har varit en viktig del i 

Jordbruksverkets uppdrag att främja svenskt vattenbruk och ligger helt i linje med EU:s 

mål att varje medlemsland ska ha en egen vattenbruksstrategi. Strategin, som 

publicerades 2012, ska visa vägen för ett växande och hållbart svenskt vattenbruk fram 

till 2020. Utmaningen är att kombinera ekonomisk, ekologisk och social hänsyn för att 

det svenska vattenbruks ka bli en säker, lönsam och framgångsrik bransch. I strategin 

arbetades en övergripande vision fram ”svenskt vattenbruk är en växande, lönsam och 

hållbar bransch med en etisk produktion” med tretton mål kopplade till sig. För att 

uppfylla strategins vision och mål skapades en handlingsplan med konkreta åtgärder 

som skulle bidra till måluppfyllnaden. Varje åtgärd i handlingsplanen syftar till att nå ett 

eller flera mål i strategin. Åtgärderna har en sammankallande organisation, förslag på 

utförare och finansieringsmöjligheter för respektive åtgärd. Arbetet med att genomföra 

åtgärderna pågår och fortsätter fram till 2020.  

 

Nationell livsmedelsstrategi 

 

Den 20 juni 2017 antogs den nationella livsmedelsstrategin4 av riksdagen och den första 

svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Målen i strategin 

syftar till att stärka konkurrenskraften och att all livsmedelsproduktion ska öka. 

Regeringen har även utformat en handlingsplan för livsmedelsstrategin som innehåller 

ett fyrtiotal åtgärder som ska bidra till att nå målen. Åtgärdspaket 1, som beslutades av 

regeringen den 9 februari 2017, innehöll 9 satsningar på 58 miljoner kronor. 

Genomförande av åtgärder i Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk var en 

av de satsningarna till vilken man avsatt 14 miljoner kronor. Den 23 mars 2017 

beslutades åtgärdspaket 2 som även den innehåller satsningar på svenskt vattenbruk. 

Ytterligare 21 miljoner kronor har avsatts för avelsarbete, musselkontroll och 

koordinering av insatser inom vattenbrukssektorn. Den 20 december 2019 publicerade 

regeringen Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2: En livsmedelsstrategi för Sverige 

– fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Handlingsplanen innehåller satsningar på 

bland annat vidareutveckling av främjandearbetet av vattenbruket genom koordinering 

av den svenska vattenbruksnäringen för att skapa en långsiktigt hållbar och 

konkurrenskraftig livsmedelskedja. Vidareutvecklingen ska särskilt beakta förädlings- 

och innovationsmöjligheter för vattenbruksnäringen samt främja regelförenkling, 

teknikutveckling och samverkan. 

 

                                                 
2 Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar. Strategi 2012–2020. 
3 Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk. Konkretisering av Strategi 2012-2020. 
4 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (Regeringen, 2017). 
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Maritima strategin 

 

Den maritima strategin (Regeringen, 2015) är ett inriktningsdokument för en såväl 

socialt och miljömässigt som ekonomiskt hållbar utveckling för maritima näringar och 

innehåller, utöver vision och inriktning för arbetet, en struktur för uppföljning. 

Regeringen har tagit ett helhetsperspektiv för att främja de maritima näringarna och har 

lagts fast följande vision för det fortsätta arbetet: 

 

”Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad 

sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö”. 

Genom fokus på hållbarhet, innovation och utveckling bidrar strategin även till att 

främja Sverigebilden i utlandet. Strategin har också kopplingar till regeringens arbete 

med särskilda strategier för export, nyindustrialisering och livsmedel. Genom dialog 

med berörda aktörer har regeringen identifierat områden där åtgärder behövs för att nå 

visionen. Strategin för de maritima näringarna anger riktningen för hur visionen ska nås 

och är en process snarare än en slutprodukt. Ett av åtgärdsområdena i strategin är 

”Förutsättningar för näringslivet och branschspecifika åtgärder” där havet som 

naturresurs och marina livsmedel från bl.a. vattenbruk ingår. 

Övergödningsutredningen 

Regeringen beslutade den 22 februari 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att 

föreslå hur övergödningen effektivt kan minskas genom stärkt lokalt åtgärdsarbete. 

Utredningen har antagit namnet Övergödningsutredningen (M 2018:02). 

Utredningens uppdrag var att föreslå hur övergödningen av kustvatten, sjöar och 

vattendrag effektivt kan minskas genom stärkt lokalt åtgärdsarbete. Detta innefattade att 

analysera drivkrafter bakom det lokala åtgärdsarbetet, vilka styrmedel som bidrar till att 

stärka åtgärdsarbetet och hur arbetet kan finansieras. Utredningen hade även i uppdrag 

att analysera förutsättningarna för återföring av näringsämnen från kustvatten och sjöar i 

syfte att minska övergödningen. Därtill hade utredningen i uppdrag att lämna förslag på 

etappmål som kan bidra till att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning samt vissa 

delmål i Agenda 2030.  

Jordbruksverket har beaktat resultat från utredningen i sitt arbete. Jordbruksverkets 

kommentarer på utredningens förslag presenteras i avsnitt 5.1.2. 

Strandskyddsutredning 

Den 4 juli 2019 kom regeringens beslut om en översyn av strandskyddet5. Syftet med 

utredningen är att föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att 

strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att 

tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och 

exploateringstryck. Förslagen ska bland annat förbättra förutsättningar för bostäder och 

näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i 

områden med lågt exploateringstryck. 

Vattenförvaltningens betänkande 

                                                 
5 Översyn av strandskyddet (dir. 2019:41) 
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Regeringen beslutade den 14 september 2017 (dir. 2017:96) att tillkalla en särskild 

utredare med uppdrag att utreda och utvärdera ansvarsfördelningen, beslutanderätten 

och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvaltningen samt att lämna förslag 

på hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, 

förankrad och ändamålsenlig förvaltning. I uppdraget har även ingått att föreslå hur 

finansieringen av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan säkerställas 

samt lämna nödvändiga författningsförslag. 

I december 2019 lämnade vattenförvaltningsutredningen sitt betänkande En utvecklad 

vattenförvaltning till regeringen.  

Djurhälsolagsutredning - en översyn av den nuvarande nationella lagstiftningen på 

djurhälsoområdet 

I april 2016 trädde EU:s nya förordning (EU) 2016/429 om djurhälsa6 (Animal Health 

Law), eller djurhälsolag som den ibland kallas, ikraft. Det är en helt ny förordning i 

vilken man har samlat lagstiftning som berör djurhälsa och smittskydd till en gemensam 

förordning istället för att som tidigare vara uppdelade i ett 50-tal olika grunddirektiv och 

förordningar och därutöver cirka 400 kompletterande akter. Den nya förordningen ska 

tillämpas fullt ut 5 år efter att den trätt ikraft, vilket blir i april 2021. 

Djurhälsoförordnigen är uppdelad i olika delar som består av: 

 Allmänna bestämmelser 

 Anmälan och rapportering av sjukdomar, övervakning, utrotningsprogram och 

sjukdomsfri status 

 Medvetenhet om, beredskap för och bekämpning av sjukdomar 

 Registrering, spårbarhet, godkännande av anläggningar och förflyttningar 

 Införsel till unionen och export 

 Förflyttningar av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte från en medlemsstat till 

en annan medlemsstat eller från ett tredjeland eller territorium 

 Nödåtgärder 

 Gemensamma bestämmelser 

 Övergångs- och slutbestämmelser 

 

Förordningen innehåller även ett antal bilagor om olika arter av djur, förteckningar över 

sjukdomar och kriterier för tillämpning av bestämmelserna om förebyggande och 

bekämpning av sjukdomar. 

Utöver de bestämmelser som finns i förordningen finns det ca 170 bemyndiganden för 

Kommissionen om att ta fram så kallade sekundära akter med mer detaljerade 

bestämmelser inom de olika områdena.  

Den nya djurhälsoförordningen kommer att påverka vår svenska nationella lagstiftning. 

Eftersom en EU-förordning gäller direkt i medlemsstaterna (till skillnad mot direktiv 

                                                 
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara 

djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa 

(”djurhälsolag”) 
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där medlemsstaterna själva skriver in reglerna i sin egen lagstiftning) behöver 

motsvarande regler i den nuvarande svenska lagstiftningen tas bort.  

Med anledning av EU:s djurhälsoförordning har regeringen tillsatt en utredning, 

djurhälsolagsutredningen, för en översyn av den nuvarande nationella lagstiftningen på 

djurhälsoområdet. Syftet med översynen är att anpassa lagstiftningen till EU:s 

djurhälsoförordning. Syftet är också att få till stånd en modern och sammanhållen 

lagstiftning med en tydlig systematik. Lagstiftningen ska säkerställa ett gott smittskydd 

och därigenom tillvarata djurskydds-, folkhälso- och miljöintressen samt 

produktionsekonomiska intressen. De nuvarande svenska bestämmelserna om 

bekämpning av smittsamma djursjukdomar och zoonoser finns i ett antal författningar 

som har tillkommit under flera år. Dessa författningar har dessutom ändrats i olika 

omgångar, vilket har lett till att lagstiftningen är svåröverskådlig. Det finns därför ett 

behov av att göra lagstiftningen tydligare och mer lättläst och ge den en ändamålsenlig 

struktur. 

Digitala tjänster i livsmedelskedjan 

Jordbruksverket har tillsammans med Livsmedelsverket och Tillväxtverket ett uppdrag 

att utveckla digitala tjänster som bidrar till förenklad information, guidning och service 

för företag i livsmedelskedjan (beslut N2017/04767/DL). Vattenbruk har valts ut som 

pilotbransch. Målsättningen med uppdraget är att göra det enklare för företagare att 

starta och driva företag i livsmedelskedjan, samt att underlätta företagens kontakter med 

myndigheter på lokal, regional och statlig nivå. Kunskap som inhämtats inom ramarna 

för detta uppdrag, både vid policylabb och designsprint där ett flertal olika aktörer 

deltagit, samt dokumentation som skett i samband med dessa, har kommit till mycket 

god användning även i denna utredning.  

1.4 Anpassad miljöprövning för att främja en grön 

omställning  

Regeringskansliet gav i januari 2018 en utredare i uppdrag att undersöka om det 

nuvarande systemet för miljöprövning av miljöfarlig verksamhet är utformat på ett sätt 

som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad 

negativ miljöpåverkan. Utredaren fick även i uppdrag att föreslå åtgärder för att 

prövningen av verksamheter enligt miljöbalken ska främja investeringar som bidrar till 

en grön omställning. Utredningen skulle även föreslå hur miljöprövningsprocessen kan 

bli effektivare och mer ändamålsenlig. Utredningen har varit en åtgärd inom regeringens 

arbete med Smart industri. 

Utredningen konstaterar bland annat att tidigare genomförda effektiviseringsåtgärder 

kring införandet av ändringstillstånd får betraktas som framgångsrika och har bidragit 

till en effektivare och mer ändamålsenlig miljöprövningsprocess7. Vidare föreslår 

utredaren att den bestämmelse som gör det möjligt att anmäla ändringar av 

miljötillstånd ska förtydligas. 

                                                 
7 Anpassad miljöprövning för en grön omställning (Ds 2018:38) 

https://www.regeringen.se/4a8139/contentassets/00afd489716743bfa715c6f6f19625d6/anpassad-miljoprovning-for-en-gron-omstallning-ds-201838
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Utredaren har även tittat på möjligheten att införa en så kallad grön gräddfil. Utredarens 

slutsats är att det med nuvarande prövningsorganisation och miljölagstiftningens 

systematik inte vore ändamålsenligt med ett förtursförfarande för vissa mål och ärenden. 

Utredaren pekar också ut att tydliga tak för handläggningstider för 

miljöprövningsdelegationer och mark- och miljödomstolar, under vissa förutsättningar, 

kan bidra till en skyndsammare handläggning utan att miljöskyddet försämras. 

Avslutningsvis föreslår utredningen att en utökad möjlighet att anmäla ändringar av 

tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter bör ses över för att underlätta genomförandet 

av miljöförbättrande åtgärder, samt att en e-tjänst för ansökan om tillstånd bör införas 

för att underlätta miljötillståndsprövningen. 

2 Vattenbruk 

2.1 Vattenbruk, vad är det? 

Vattenbruk är ett samlingsnamn för odling och uppfödning av vattenlevande 
organismer. Det kan till exempel vara fisk, kräftdjur, musslor, ostron, sjöpungar eller 

alger. I senaste rapporten från FN-organet FAO (Food and Agricultural Organization) 
framgick att det globalt sett konsumeras nästan lika mycket djur och växter från 

vattenbruket som det fiskas och skördas från det vilda, ca 110 miljoner ton 2018 (FAO, 

2020). Världens största producent av vattenbruksprodukter är Kina, som odlar 
framförallt olika arter av karpfiskar. Den största producenten av produkter från 

vattenbruk i Europa är Norge och den dominerande arten är lax. Odling av fisk sker i 
Sverige idag i huvudsak i öppna kassar lokaliserade i sjöar eller kustnära. Mindre del 

av odlingsvolymen sker även i dammar eller landbaserade odlingar. Den största delen 
av det som produceras i Sverige används som livsmedel och idag är det regnbåge, 

blåmusslor och röding som står för den största produktionsandelen baserat på vikt. 

Andra odlingssyften kan vara utsättning för vidare uppfödning eller förstärkning av 

vilda bestånd, produktion av hälsopreparat, industriprodukter, bränsle eller kosmetika. 

Vissa arter kan även odlas för sina fördelaktiga egenskaper för miljön, exempelvis 

musslor som filtrerar vatten och binder näringsämnen som annars skulle kunna leda till 

övergödning.  

Inom vattenbruket odlas både djur och växter som kräver utfodring (matad odling) och 

de som inte kräver det (omatad eller extraktiv odling). Musslor eller ostron i en odling 
behöver till exempel inte utfodras utan tar upp föda direkt från vattnet, medan fisk i en 

kassodling behöver utfodras under större delen av året. Fiskfoder, likt många andra 

typer av djurfoder, innehåller ofta fiskolja och fiskmjöl. Andelen av dess ingredienser 
varierar med fisken livsstadier och storlek samt att det under de senaste decennierna 

skett en betydande minskning av andelen fiskmjöl och- olja i foder till förmån för 
vegetabiliska råvaror, speciellt i standardfoder för laxfiskar. Detta skifte har varit 

nödvändigt ur ett ekonomiskt perspektiv, men också för att öka resurseffektiviteten när 
det gäller fiskfoder ingredienser. Hittills är det framförallt växtprotein och växtoljor 

som har ersatt fiskmjöl och fiskolja. Cirka 20 procent av fodret består av 
sojaproteinkoncentrat och det är det som till största delen har ersatt fiskmjölet. 
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2.2 Vattenbruk, olika tekniker och miljöeffekter 

Inom vattenbruket pågår en ständig forskning och snabb teknikutveckling, både vad 

gäller reningssystem, anläggningarnas typ, vattenåtgång, diversifiering av arter, 

integrering mellan arter, etc. Dessa nya tekniker har en stor potential för minskad 

miljöpåfrestning och effektivisering.   

Vattenbruket har en lokal påverkan på miljön. Påverkan kan både vara positiv och 

negativ och omfattningen kan variera beroende på bland annat produktionsart, teknik, 

omfattning och miljöns egenskaper i området där produktionen finns.  

Vattenbruk i anläggningar på land blir allt vanligare (SCB vattenbruk 2018). I dessa 

anläggningar kan man i större utsträckning kontrollera odlingsmiljön och utsläppen från 

odlingen samt tillväxten och smittor än i odlingar som är placerade i, eller i anslutning 

till, naturliga söt- eller saltvattensområden.  

Alla odlingstekniker som är under utveckling har gemensamt att de bygger på ett 

cirkulärt kretsloppstänkande, d.v.s. hållbarhet genom att nyttja restprodukter, 

överskottsvärme, hållbara foderråvaror, god vattenhushållning etc. till att producera 

akvatiska livsmedel.  

Öppna system 

Vattenbruket i Sverige utgörs huvudsakligen av matfiskproduktion och består till största 

del av fiskodling i öppna system, d.v.s. traditionella öppna, flyttande nätkassar som 

placeras i sjöar, regleringsmagasin eller havsområden där naturliga vattenströmmar 

sköter vattenutbytet genom kassen. Tekniken är väl beprövad och ger i regel god 

ekonomisk avkastning. På grund av direkt kontakt med omgivande miljö kan tekniken 

resultera i en negativ lokal miljöpåverkan beroende på lokalisering. Miljöpåverkan sker 

huvudsakligen genom utsläpp av organiskt material och närsalter via metaboliter, 

fekalier och foderrester. Vid fiskodling i öppna kassar nyttjas naturliga vattenströmmar 

för att späda ut de lösta näringsämnena och transportera bort dem från odlingsområdet. 

Detta förhindrar att höga halter av näringsämnen uppkommer och därmed även 

oönskade effekter som exempelvis algblomningar. Partiklarna sjunker till botten och 

samlas inom ca 100 meter från kassarna. De bryts sedan ned av vattenlevande insekter 

som finns på botten och av naturligt förekommande bakterier. Vattenströmmarna tillför 

syrerikt vatten till fisken i kassarna och säkerställer samtidigt att sedimentet under 

kassarna berikas med syre.  

Även extraktiv odling (odling av organismer som inte kräver utfodring) sker i öppna 

system i marin eller bräckvattenmiljö där organismerna lever fastsittande på linor eller 

nät eller i burar/kassar på botten. Denna typ av odling extraherar näring och mat direkt 

från vattenmassan och samtidigt utgör en positiv ekosystemtjänst vid skörd. Exempel på 

detta är odling av blåmusslor och alger, men även sjöpungar och sedimentätande djur.  

Semislutna och slutna system 

Teknikutvecklingen går mot produktion i mer slutna/kontrollerbara system. Det finns 

olika typer av semislutna och slutna odlingssystem med möjlighet till mer kontroll, 

mindre utbyte och därmed mindre lokal påverkan på miljön. I nya typer av semislutna 

eller slutna odlingssystem hålls fisken instängd i ett hårt eller mjukt yttre hölje (skal) 
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utan direkt kontakt med den omgivande miljön medan vattnet pumpas in i odlingen och 

leds ut genom specifika avlopp. Detta medför att risken för parasit- och patogenangrepp 

minskar, rymningar reduceras, samt tillväxthastigheten ökar tack vare förbättrade hälsan 

och välfärden hos den odlade fisken. Partikulärt bundna närsalter leds genom 

vattenrörelserna inne i odlingsbehållaren till ett centralt utlopp och kan tas om hand med 

hjälp av olika partikelfilter medan lösta organiska ämnen passerar ut.  

IMTA (Integrerad Multitrofisk Odling) 

Det pågår forskning och försök att samodla fisk och andra arter från olika nivåer i 

näringskedjan i en så kallad Integrerad Multitrofisk Odling (IMTA). Syftet med 

kombinerad matat och omatat (extraktivt) vattenbruk är bl.a. att minska miljöpåverkan 

från havsbaserade fiskodlingar samt att utnyttja den näring som tillsätts i form av foder 

effektivare genom att den också kan ge avkastning från odlade produkter från flera 

nivåer i näringsväven. Exempel på extraktiva arter som kan utnyttja näringsutsläppet 

från fiskodlingarna kan vara alger eller musslor. Det finns även andra organismer, t.ex. 

sjögurkor, sjöborrar, havsborstmaskar och olika kräftdjur som ka ha ett kommersiellt 

värde. Fördelarna med IMTA är att odlingslokalen kan nyttjas mer effektivt, 

miljöpåverkan reduceras samt att man får en diversifierad produktion som kan ge högre 

lönsamhet och fler arbetstillfällen.  

Landbaserade system 

RAS 

I slutna recirkulerande odlingssystem på land, s.k. RAS (Recirculating Aquaculture 

Systems), renas vattnet i olika steg, helt eller till stor del, och recirkuleras tillbaka till 

fisken. Tekniken möjliggör en god kontroll över vattenmiljön (bl. a. temperatur, pH, 

salthalt, kvävehaltiga restprodukter) för de odlade organismerna. En annan fördel av 

odlingstekniken är möjlighet till minskning av foderspill, risker för sjukdoms- och 

parasitangrepp eller risk för rymningar.    

Vattenreningen i en RAS-anläggning är central och den kan utformas på. Beroende på 

recirkulationsgrad delas RAS-system i två grupper: partiellt recirkulerande (där biofilter 

utför nitrifiering) och fullt recirkulerande (där biofilter utför både nitrifiering och 

denitrifiering). Hög recirkulationsgrad ställer högre krav på vattenreningen som kan öka 

installations- och driftkostnaderna. Val av mest lämpad RAS-anläggning kan bero på 

den odlade arten, foder, produktionsstorlek, temperatur samt lokala faktorer som 

vattentillgång, utsläppsnivåer eller tillgång till energi.  

Akvaponik 

Det finns ett stort intresse att odla både fisk och landväxter i samma slutna system, s.k. 

akvaponik. I princip används fiskarnas avfall som näring åt växterna. Växterna samt 

andra organismer t.ex. bakterier renar vattnet, som kan recirkuleras tillbaka till fisken. 

Vattnet från odlingstanken med fisk leds till en utfällningstank/biobädd där bakterier 

bryter ner fekalier och foderrester till löst näring. Vattnet leds sedan vidare till 

landväxterna i systemet, vilka odlas utan jord (s.k. hydroponik) och näringen tas därmed 

upp direkt ur vattnet. Därefter pumpas vattnet tillbaka in till fiskarna.  
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De mest lämpliga arterna för denna typ av odling är fiskar som är tåliga, enkla att hålla 

och snabbväxande, exempelvis varmvattenslevande arter som tilapia och olika arter av 

mal, men även regnbåge används. Akvaponik är tekniken som oftast används i 

urbaniserad miljö där markyta och tillgång på vatten är begränsande. Odlingarna 

placeras på de ytor som har tillgång på sol och är outnyttjade, exempelvis på tak. 

Eftersom denna odlingsteknik är förhållandevis energikrävande för att värma upp 

vattnet och hålla temperaturen konstant, går utvecklingen mot mer energieffektiva 

växthus. Anläggningarna är oftast placerade i nära anslutning till industrier med god 

tillgång till spillvärme. Proportionen mellan volym producerad fisk och volym odlade 

växter är ofta 1:10. Det finns stora möjligheter till att odla tropiska växter och frukter i 

dessa anläggningar, såsom bananer, avokado och papayaträd.  

Biofloc 

Biofloc är en odlingsteknik i dammar eller kar där bakterier och växtplankton odlas 

direkt i fiskens eller kräftdjurets odlingsvatten. Systemet består av mikroorganismer 

som lever av organiskt material med högt proteininnehåll. Dessa system kan användas 

till arter som är anpassade till att filtrera/äta föda som består av klumpade flockar av 

bakterier.  

Vattnet som innehåller näringsämnen från foderspill och fekalier cirkuleras genom 

mekaniska paddlar eller genom att luft blåses ner i vattnet. Med denna teknik återskapas 

nytt foder genom att fotosyntes och bakterietillväxt förbrukar näringsämnen från 

odlingen. Tekniken passar bäst i tropiska klimat eller där man har gott om billig värme, 

t ex spillvärme. Förutsättningen för en bra tillväxt i biofloc-anläggningen är en 

temperatur mellan ca 30 och 34 grader. Vattenutbyte behövs inte.  

2.3 Vattenbrukets betydelse och roll i Sverige och 

internationellt 

Under de senaste 20 åren har konsumtionen av fisk och skaldjur ökat i Sverige. Om 

mänskligheten ska fortsätta att äta fisk i samma utsträckning som i dag måste 
vattenbruket växa kraftigt. World Bank Reports (2013), förutspår att med ett bibehållet 

vildfiske (90-95 miljoner ton/år) kommer 95 - 100 miljoner ton fisk och skaldjur att 
behöva odlas år 2030. Detta för att kunna möta den förväntade efterfrågan som ständigt 

ökar då hälso-, klimat-och miljöskäl talar för ökad konsumtion av sjömat. Sverige kan 
bidra till att fylla detta växande behov av vattenbruk8. 

 

Under senare år har vattenbruket vuxit mest i Asien men även norsk laxodling har 

expanderat kraftigt. Den norska vattenbruksproduktionen låg 2017 på något över 1.3 

miljon ton9, ungefär 100 gånger produktionen i Sverige10. Inom EU importeras 55 

procent av den fisk och de skaldjur som konsumeras. I Sverige importerar vi fisk och 

skaldjur främst från Norge, Danmark och Kina11. 

 

                                                 
8 Svenskt vattenbruk –_en grön näring på blå åkrar. Strategi 2012–2020, s. 5, 21. 
9 FAO, 2019, Fishery and aquaculture statistics 2017. 
10 SCB, Vattenbruk 2017 
11 Handlingsplan för svenskt vattenbruk, s. 6. 
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2019 rapporterade Statistiska centralbyrån (SCB), på uppdrag av Jordbruksverket, en 

produktion på omkring 9 600 ton matfisk12 i Sverige. Rapporteringen av produktion till 

SCB är dock frivillig och den faktiska siffran ligger troligen på lite högre nivå om man 

ser till de tillstånd som är beviljade för matfiskodling i Sverige. Den odlade fisken bestod 

till nästan 90 procent av regnbåge. Produktionen av musslor skattades till 1 500 ton. Det 

sammanlagda värdet av all matfiskproduktion (inkl. matkräftor, blötdjur) skattades till 

ca 400 miljoner kronor varav regnbågen svarar för 300 miljoner av det totala värdet. 

Produktionen av sättfisk skattades år 2019 till 900 ton där regnbåge var den dominerande 

arten (ca 600 ton). Värdet av all produktion för utsättning (inkl. sättkräftor) skattades till 

80 miljoner kronor där regnbåge svarar för 45 miljoner av det totala försäljningsvärdet. 

Antalet sysselsatta inom svenskt vattenbruk skattades till 436 personer. Antalet faktiskt 

sysselsatta är dock sannolikt fler än vad som anges i SCB:s statistik, då inrapportering 

som nämnts tidigare är frivillig.  

 

Sverige har över 200 mil kust och nästan 100 000 sjöar. Denna resurs ger goda 

förutsättningar för vattenbruk runt om i landet. Här finns plats för många entreprenörer 

och företag som producerar bra, näringsriktig mat och skapar sysselsättning, särskilt på 

landsbygden. Särskilt stora är möjligheterna att odla fisk i de reglerade vattnen i norra 

Sveriges inland och att odla skaldjur och alger på västkusten. Via landbaserade 

anläggningar finns förutsättningar för fler odlingsarter och fler företag på olika håll i 

landet. 

 

Vattenbruket skulle kunna utvecklas till en viktig hållbar näring förutsatt att branschen 

får möjlighet till breddning och anpassning utefter de lokala förutsättningarna. Med 

fortsatt teknikutveckling och introduktion av nya odlingsarter kan marknaden för 

vattenbruksprodukter breddas och växa1. 

 

2.4. Kartläggning av gällande nationella och EU-

rättsliga bestämmelser  

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att kartlägga tillståndsprövning och 

annan prövning som kan aktualiseras för vattenbruksverksamheter. Det är många 

bestämmelser som vattenbruksföretagaren behöver ta hänsyn till och vissa påverkar mer 

än andra. I bilaga I redogörs för alla nationella och EU-bestämmelser som 

vattenbruksverksamheter berörs av.  

3 Utgångspunkt analys av förenklad 

prövning  

Utgångspunkten för analysen av förenklad prövning är att föreslå ändringar som innebär 

en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja med en ökande produktion samtidigt 

som miljöskyddet ska bibehållas. Målet kan bl.a. nås genom regelförenklingar, 

                                                 
12 https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-
statistikrapporter/statistik/2020-08-26-vattenbruk-2019 
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administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och 

lönsamheten.  

Analys av förenklad prövning har utgått från den utredning som Jordbruksverket 

genomförde 201113. En analys av denna har inneburit ett antal justeringar för att 

anpassas till de förändringar som har skett sedan dess både inom vattenbruket som 

gällande lagstiftning etc.  

Jordbruksverket har vidare inom ramarna för utredningen anordnat workshops och 

arbetsgruppsmöten har hållits under 2019 och 2020. Vid dessa har aktörer från 

näringen, myndigheter, kommuner, universitet m.fl. deltagit och bidragit med 

sakkunskap. De synpunkter som framförts på dessa har beaktats så långt detta har varit 

möjligt rent juridiskt men även utifrån utredningens målsättning.  

I avsnitten nedan redogörs för de hinder som påverkar uppfyllelsen av utredningens 

målsättning, bakgrund till de hinder som lyfts samt förslag på författningsändringar 

och/eller förslag på åtgärder. Några av de hinder som lyfts är starkt beroende av 

varandra det vill säga för att kunna genomföra förenklingen behöver flera 

författningsändringar och eller åtgärder vidtas.  

En del av de hinder som lyfts är av mer övergripande karaktär och kopplat till prövning 

och tillsyn av vattenbruk mer allmänt, andra hinder är i vissa fall mer specifika för vissa 

typer av vattenbruk.  

En del hinder bedöms inte vara lika viktiga och avgörande att genomföra utifrån 

utredningens målsättning men det är ändå av vikt att lyfta att de är ett hinder för 

vattenbrukets utveckling. Med anledning därav föreslås inte författningsändringar 

och/eller åtgärder för alla hinder som lyfts. 

En del hinder som lyfts i denna utredning bedöms kunna hanteras helt eller delvis av 

andra pågående utredningar.  

Med detta som utgångspunkt har analysen av hur prövning av vattenbruksverksamheter 

kan förenklas samtidigt som miljöskyddet bibehålls delats upp i olika avsnitt nedan i 

kapitel 4-8.   

I utredningen ingår att göra en analys av ekonomiska, administrativa, miljömässiga och 

andra eventuella konsekvenser av de författningsförslag som föreslås. Konsekvenserna 

av föreslagna författningsändringarna ska ses som övergripande. Att genomföra en 

konsekvensanalys detaljerat för alla verksamheter och myndigheter som kan påverkas 

av författningsförslagen skulle innebära ett mycket omfattande utredningsarbete. Ett 

sådant utredningsarbete skulle förutsätta en god tillgång till externa resurser med en 

bred expertis inom ett flertal olika expertområden. . Beaktat detta har generaliseringar 

gjorts och övergripande slutsatser dragits avseende de administrativa, ekonomiska, 

miljömässiga och eventuellt andra konsekvenserna.  

  

                                                 
13 Redovisning av uppdrag att föreslå regelförenkling m.m. för vattenbruksverksamheter, 2011, Jordbruksverket 
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4 Analys av förenklad prövning – 

Definition av vattenbruk 

I syfte att harmonisera prövningen av vattenbruksverksamheter föreslås att vattenbruk 

definieras samt att definitionen ska vara likartad i gällande och relevanta regelverk. 

Det har framförts att det är ett hinder att det saknas en definition av vattenbruk. För att 

åtgärda detta hinder föreslår Jordbruksverket att det görs en definition av vattenbruk 

som är likartad mellan nationella regelverk och andra gällande EU-rättsliga 

bestämmelser. En sådan definition innebär att nya arter kommer att omfattas av 

fiskelagen (1993:787) och förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 

fiskerinäringen. Jordbruksverket bedömer att det är viktigare med en tydlig definition än 

att vissa arter hålls utanför definitionen. Definitionen bör vidare vara så pass allmänt 

formulerad att den tar hänsyn till befintliga och framtida potentiellt möjliga 

odlingstekniker och odlingsarter.  

Jordbruksverket förslag till författningsändringar kopplat till definition av vattenbruk 

innebär ändringar i fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, 

vattenbruket och fiskerinäringen. 

Jordbruksverkets förslag till författningsändringar i Strandskyddsbestämmelserna 

innebär ändrad lydelse i 7 kap. 16 § miljöbalken. Förslaget ligger i stora delar även i 

linje med ”Översyn av strandskyddet” (2019:41).  

En konsekvensanalys av föreslagna författningsförslag redogörs för i avsnitt 4.3 samt i 

bilaga II. 

4.1 Definition av vattenbruk i nationell lagstiftning 

4.1.1 Hinder 

Vattenbruk är inte definierat likartat mellan olika regelverk, vilket bl.a. leder till 

oklarheter över lagens tillämpningsområde.  

Idag finns vattenbruk definierat i artikel 4 i den gemensamma fiskeripolitiken, vilken är 

direkt tillämplig på nationell lagstiftning14. Definitionen lyder enligt följande: ”25) 

vattenbruk: uppfödning eller odling av vattenlevande organismer med metoder som är 

avsedda att öka produktionen av organismen i fråga utöver miljöns naturliga kapacitet, 

varvid organismerna förblir en fysisk eller juridisk persons egendom under 

uppfödningen eller odlingen och fram till och med skörden”. 

I artikel 4 definieras också vattenbruksprodukter enligt följande: ”34) 

vattenbruksprodukter: vattenlevande organismer som, oavsett i vilket stadium i 

                                                 
14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, 
om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 

2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG. 



 

15 

livscykeln de befinner sig, erhålls genom vattenbruksverksamhet eller produkter som 

framställts därav”. 

I 4 § fiskelagen (1993:787) definieras att vad som sägs i lagen om fisk gäller även 

vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur.  

I fiskelagen anges i 23 § att: ”Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer 

får meddela föreskrifter om hur fiskeredskap och vattenbruksanläggningar skall märkas 

ut samt hur fiskeredskap och fisksump skall märkas med innehavarens namn eller något 

annat igenkänningstecken.” 

I förordningen (1994:1716) om fisket vattenbruket och fiskerinäringen saknas definition 

av vattenbruk. Begreppen ”fiskodling” och ”odlad fisk” används dock i ett 

bemyndigande till Jordbruksverket: ”18 § Jordbruksverket får meddela ytterligare 

föreskrifter om fiskodling, flyttning av fisk mellan fiskodlingar och slakt av odlad fisk. 

Innan verket meddelar föreskrifter som rör frågor om påverkan på miljön i sjöar, 

vattendrag eller hav ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten.” 

4.1.2 Förutsättningar 

Det vattenbruk som bedrivs eller i framtiden potentiellt kan bli aktuellt i Sverige 

omfattar förutom odling av fisk, blötdjur och kräftdjur även alger, sjöpungar, sjögurkor 

m fl. Definitionen av vad som avses med vattenbruk och vattenbruksprodukter skiljer 

mellan olika regelverk eller saknas. Även olika begrepp används.  

År 2013 enades rådet och parlamentet om en ny gemensam fiskeripolitik15. En ny 

gemensam fiskeriordning beslutades; ny gemensam fiskeripolitik (förordning (EU) nr 

1380/2013, marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter (förordning (EU) nr 

1379/2013 och europeiska havs- och fiskerifonden (förordning (EU) nr 508/2014). Det 

övergripande målet med den gemensamma fiskeripolitiken är att se till att fiskeri- och 

vattenbrukssektorerna är miljömässigt hållbara på långsikt och förvaltas på ett sätt som 

överensstämmer med målen för att uppnå ekonomiska, sociala och 

sysselsättningsmässiga fördelar. 

I definitionerna i artikel 4 i den gemsamma fiskeripolitiken framkommer att denna 

omfattar uppfödning eller odling av vattenlevande organismer.  

I förordning 508/201416 finns följande definition: ”fiske- och vattenbruksområde: ett 

område med havs-, flod- eller sjöstrand, inbegripet dammar eller ett avrinningsområde 

med en betydande sysselsättningsnivå inom fiske eller vattenbruk, vilket geografiskt, 

ekonomiskt och socialt fungerar på ett sammanhängande sätt och har utpekats som ett 

sådant område av en medlemsstat”. 

I fiskerilagstiftning framgår det inte tydligt att lagen omfattar vattenbruksprodukter 

enligt den definition som anges i förordningen 1380/2013. Förordningen (1994:1716) 

om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen innehåller föreskrifter om fiske och 

                                                 
15 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/section/197/den-gemensamma-fiskeripolitiken 
16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om 
upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011. 
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vattenbruk men rör främst fiske och vattenbruk inom Sveriges sjöterritorium och 

Sveriges ekonomiska zon.  

I fiskelagen (1993:787) framkommer att vad som sägs om fisk gäller även 

vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur. Vidare framkommer i 

lagkommentaren att vattenlevande blötdjur avser bläckfisk, ostron, blåmusslor och 

pärlmusslor medan vattenlevande kräftdjur omfattar bl.a. hummer, langust, kräfta, 

havskräfta, räka, krill och krabba. I begreppet fisk i fiskelagens mening ingår utan 

särskilt omnämnande även rundmunnar (nejonöga och pirål). Genom att definitionen är 

allmänt hållen innebär lagkommentaren att nya former av fiske och vattenbruk regleras 

utan att lagens tillämpningsområde behöver ändras. Fiskelagen drar emellertid en gräns 

för tillämpningsområdet mellan djur och växter och är således inte tillämplig i fråga om 

exempelvis alger. 

Begreppet ”vattenbruk” finns i 3 kap. 5 § MB: ”Mark- och vattenområden som har 

betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk ska så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Områden som 

är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som avses i 

första stycket” samt definieras som ”biologisk produktion i vattenområden, bl.a. fisk- 

och musselodling”, i propositionen till miljöbalken, 1997/98:45, del 2 s. 31. 

I Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar 

och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa 

(”djurhälsolag”) som träder i kraft i april 2021 definieras anläggning som ”en fastighet, 

byggnad eller vid utedrift miljö eller plats där djur eller avelsmaterial hålls på tillfällig 

eller permanent basis, med undantag av a) hushåll där sällskapsdjur hålls, b) 

veterinärmottagningar eller veterinärkliniker”.  

I rådets förordning 2006/88/EG om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk 

och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur 

definieras anläggning som ”lokal, avgränsat område eller inrättning som drivs av ett 

vattenbruksföretag och där vattenbruksdjur föds upp i syfte att släppas ut på marknaden, 

utom sådana där vildlevande vattendjur som tas upp eller fångas för att användas som 

livsmedel hålls tillfälligt utan utfodring i väntan på slakt”. 

4.1.3 Författningsändringar 

Som framgår ovan förekommer ett flertal definitioner avseende begrepp som är 

kopplade till vattenbruk; ”vattenbruk”, ”vattenbruksprodukter”, ”fiske- och 

vattenbruksområde”, ”vattenbruksanläggning” ”fiskodling” och ”odlad fisk”. Förslag 

till författningsändringar föreslås i såväl fiskelagen (1993:787) som i förordningen 

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.  

Jordbruksverket anser att vattenbruk, vattenbruksprodukter och 

vattenbruksanläggningar ska definieras och att den definition som används är 

densamma som används i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1380/201317 och rådets direktiv 2006/88/EG18. I miljöbalken finns det inte någon 

                                                 
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, 

om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 

2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG. 
18 Rådets direktiv 2006/88/EG om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av 

vissa sjukdomar hos vattenlevande djur 
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definition av vattenbruk. Hur begreppet vattenbruk ska tillämpas i miljöbalken kan 

utläsas ur prop. 1997/98:45, del 2 sid. 31.  

Fiskelag (1993:787) 

Nuvarande formulering  Förslag på ändring  

Lagens tillämpningsområden 

1 § Denna lag gäller rätten till fiske samt 

fisket inom Sveriges sjöterritorium och 

inom Sveriges ekonomiska zon. I de fall 

som anges särskilt gäller lagen även 

svenskt havsfiske utanför den ekonomiska 

zonen. 

Bestämmelser om den ekonomiska zonen 

finns i lagen (1992:1140) om Sveriges 

ekonomiska zon. 

Definitioner  

Fisk och fiske  

4 § Vad som i lagen sägs om fisk gäller 

även vattenlevande blötdjur och 

vattenlevande kräftdjur. 

5 § Med fiske avses verksamhet som syftar 

till att fånga eller döda fritt levande fisk. 

6 § Har upphävts genom lag (2014:1026). 

 

 

 

 

23 § Regeringen eller den myndighet 

regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om hur fiskeredskap och 

vattenbruksanläggningar skall märkas ut 

samt hur fiskeredskap och fisksump skall 

märkas med innehavarens namn eller 

något annat igenkänningstecken. 

 

Lagens tillämpningsområden 

1 § Denna lag gäller rätten till fiske 

samt fisket inom Sveriges sjöterritorium 

och inom Sveriges ekonomiska zon. I de 

fall som anges särskilt gäller lagen även 

svenskt havsfiske utanför den 

ekonomiska zonen. 

Bestämmelser om den ekonomiska 

zonen finns i lagen (1992:1140) om 

Sveriges ekonomiska zon. 

Definitioner  

Fisk, fiske och vattenbruk 

4 § Vad som i lagen sägs om fisk gäller 

även vattenlevande blötdjur och 

vattenlevande kräftdjur. 

5 § Med fiske avses verksamhet som 

syftar till att fånga eller döda fritt 

levande fisk. 

6 § Med vattenbruk avses uppfödning 

eller odling av vattenlevande 

organismer med metoder som är 

avsedda att öka produktionen av 

organismen i fråga utöver miljöns 

naturliga kapacitet, varvid organismerna 

förblir en fysisk eller juridisk persons 

egendom under uppfödningen eller 

odlingen och fram till och med skörden, 

slakten eller utsättningen. 

7 § Med vattenbruksanläggning avses 

en fastighet, byggnad eller vid utedrift 

miljö eller plats där 

vattenbruksorganismer eller 

avelsmaterial hålls på tillfällig eller 

permanent basis, med undantag av a) 

hushåll där sällskapsdjur hålls, b) 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1992-1140?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1992-1140?src=document
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Utplantering och odling av fisk 

28 § Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om krav på särskilt tillstånd 

och om villkor i övrigt för att fisk skall få 

sättas ut, flyttas eller odlas. 

 

veterinärmottagningar eller 

veterinärkliniker. 

23 § Regeringen eller den myndighet 

regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om hur fiskeredskap och 

vattenbruksanläggningar skall märkas ut 

samt hur fiskeredskap och fisksump 

skall märkas med innehavarens namn 

eller något annat igenkänningstecken. 

 

Utplantering av fisk samt vattenbruk 

28 § Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om krav på särskilt tillstånd 

och om villkor i övrigt för att fisk skall 

få sättas ut eller flyttas samt för 

vattenbruk. 

 

I 1 kap. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen saknas 

definition av vattenbruk. De inledande bestämmelserna föreslås kompletteras med 

definitioner.  

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. 

Nuvarande formulering Förslag på ändring 

2 kap.  

Utplantering av fisk m.m. 

16 § För att sätta ut fisk eller flytta fisk 

från ett vattenområde till ett annat eller för 

att anlägga och driva en fiskodling krävs 

tillstånd av länsstyrelsen. Ett tillstånd får 

förenas med villkor. 

Tillstånd till fiskodling får meddelas för 

viss tid. 

Tillstånd får inte ges för sådana fiskarter 

eller fiskstammar som är olämpliga med 

hänsyn till vattenområdets särart. 

Tillstånd får inte heller ges om det finns 

risk för spridning av smittsamma 

sjukdomar. 

2 kap. 

Utplantering av fisk samt vattenbruk 

16 § För att sätta ut fisk eller flytta fisk 

från ett vattenområde till ett annat eller för 

att anlägga och driva vattenbruk krävs 

tillstånd av länsstyrelsen. Ett tillstånd får 

förenas med villkor. 

Tillstånd till vattenbruk får meddelas för 

viss tid. 

Tillstånd får inte ges för sådana arter eller 

stammar som är olämpliga med hänsyn till 

vattenområdets särart. 

Tillstånd får inte heller ges om det finns 

risk för spridning av smittsamma 

sjukdomar. 
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Om någon i en dom eller ett beslut i ett mål 

eller ärende om vattenverksamhet enligt 

miljöbalken eller motsvarande äldre 

bestämmelser är ålagd att vidta en åtgärd 

som kräver tillstånd enligt första stycket, 

skall tillståndsprövningen endast omfatta 

de villkor som behövs för att förebygga 

spridning av smittsamma sjukdomar. 

Bestämmelser om att en särskild 

tillståndsprövning krävs i vissa fall finns i 

7 kap. 28 a-29 b §§ miljöbalken. 

Förordning (2001:452). 

17 § Länsstyrelsen får helt eller delvis 

återkalla ett tillstånd att bedriva 

fiskodling 

 1. om den som har sökt tillståndet har 

vilselett länsstyrelsen genom att lämna 

oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna 

uppgifter av betydelse för tillståndet, 

 2. när tillståndet eller villkor som gäller 

för verksamheten inte har följts och 

avvikelsen inte är av ringa betydelse, 

 3. om det genom verksamheten har 

uppkommit någon olägenhet av väsentlig 

betydelse som inte förutsågs när 

verksamheten tilläts, 

 4. om verksamheten medför avsevärd 

risk för skyddsvärda fiskbestånd, 

 5. om tillståndet inte har utnyttjats under 

en längre tid och det kan antas att 

tillståndet inte heller kommer att 

utnyttjas, 

 6. om verksamheten slutligt har upphört, 

 7. om ett nytt tillstånd ersätter ett 

tidigare tillstånd, eller 

 8. om det behövs för att uppfylla 

Sveriges förpliktelser till följd av EU-

medlemskapet. Förordning (2006:197). 

17 a § Länsstyrelsen får ändra eller 

upphäva villkor eller andra bestämmelser 

eller meddela nya sådana i ett tillstånd att 

bedriva fiskodling 

 1. om den som har sökt tillståndet har 

vilselett länsstyrelsen genom att lämna 

oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna 

uppgifter av betydelse för tillståndet eller 

villkoren, 

 2. när tillståndet eller villkor som gäller 

Om någon i en dom eller ett beslut i ett mål 

eller ärende om vattenverksamhet enligt 

miljöbalken eller motsvarande äldre 

bestämmelser är ålagd att vidta en åtgärd 

som kräver tillstånd enligt första stycket, 

skall tillståndsprövningen endast omfatta 

de villkor som behövs för att förebygga 

spridning av smittsamma sjukdomar. 

Bestämmelser om att en särskild 

tillståndsprövning krävs i vissa fall finns i 

7 kap. 28 a-29 b §§ miljöbalken. 

Förordning (2001:452). 

17 § Länsstyrelsen får helt eller delvis 

återkalla ett tillstånd att bedriva 

vattenbruk 

 1. om den som har sökt tillståndet har 

vilselett länsstyrelsen genom att lämna 

oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna 

uppgifter av betydelse för tillståndet, 

 2. när tillståndet eller villkor som gäller 

för verksamheten inte har följts och 

avvikelsen inte är av ringa betydelse, 

 3. om det genom verksamheten har 

uppkommit någon olägenhet av väsentlig 

betydelse som inte förutsågs när 

verksamheten tilläts, 

 4. om verksamheten medför avsevärd 

risk för skyddsvärda bestånd för 

vattenlevande organismer, 

 5. om tillståndet inte har utnyttjats under 

en längre tid och det kan antas att 

tillståndet inte heller kommer att 

utnyttjas, 

 6. om verksamheten slutligt har upphört, 

 7. om ett nytt tillstånd ersätter ett 

tidigare tillstånd, eller 

 8. om det behövs för att uppfylla 

Sveriges förpliktelser till följd av EU-

medlemskapet. Förordning (2006:197). 

17 a § Länsstyrelsen får ändra eller 

upphäva villkor eller andra bestämmelser 

eller meddela nya sådana i ett tillstånd att 

bedriva vattenbruk 

 1. om den som har sökt tillståndet har 

vilselett länsstyrelsen genom att lämna 

oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna 

uppgifter av betydelse för tillståndet eller 

villkoren, 
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för verksamheten inte har följts, 

 3. om det genom verksamheten 

uppkommit en olägenhet av någon 

betydelse som inte förutsågs när 

verksamheten tilläts, 

 4. om en från smittskyddssynpunkt 

väsentlig förbättring kan uppnås med 

användning av någon ny odlingsteknik, 

eller 

 5. för att förbättra en anläggnings 

rymningssäkerhet. 

Villkor eller bestämmelser enligt första 

stycket får inte vara så ingripande att 

verksamheten inte längre kan bedrivas 

eller att den avsevärt försvåras. 

Förordning (2006:197). 

18 § Jordbruksverket får meddela 

ytterligare föreskrifter om fiskodling, 

flyttning av fisk mellan fiskodlingar och 

slakt av odlad fisk. Innan verket 

meddelar föreskrifter som rör frågor om 

påverkan på miljön i sjöar, vattendrag 

eller hav ska verket höra Havs- och 

vattenmyndigheten. 

18 a § Havs- och vattenmyndigheten får 

meddela 

1. föreskrifter om undantag från 17 b 

§ som det finns vetenskapliga eller 

andra särskilda skäl för, och 

2. ytterligare föreskrifter om 

utsättning och flyttning av fisk i 

andra fall än de som avses i 18 §.  

Innan myndigheten med stöd av första 

stycket 2 meddelar föreskrifter som rör 

frågor om fiskhälsa ska myndigheten höra 

Jordbruksverket.  

 

 

6 kap. 

2 § Havs- och vattenmyndigheten får 

meddela föreskrifter om 

 2. när tillståndet eller villkor som gäller 

för verksamheten inte har följts, 

 3. om det genom verksamheten 

uppkommit en olägenhet av någon 

betydelse som inte förutsågs när 

verksamheten tilläts, 

 4. om en från smittskyddssynpunkt 

väsentlig förbättring kan uppnås med 

användning av någon ny odlingsteknik, 

eller 

 5. för att förbättra en anläggnings 

rymningssäkerhet. 

Villkor eller bestämmelser enligt första 

stycket får inte vara så ingripande att 

verksamheten inte längre kan bedrivas 

eller att den avsevärt försvåras. 

Förordning (2006:197). 

18 § Jordbruksverket får meddela 

ytterligare föreskrifter om vattenbruk, 

flyttning av fisk mellan 

vattenbruksanläggningar och slakt eller 

skörd av vattenbruksorganismer. Innan 

verket meddelar föreskrifter som rör 

frågor om påverkan på miljön i sjöar, 

vattendrag eller hav ska verket höra 

Havs- och vattenmyndigheten.  

18 a § Havs- och vattenmyndigheten får 

meddela 

1. föreskrifter om undantag från 17 b 

§ som det finns vetenskapliga eller 

andra särskilda skäl för, och 

2. ytterligare föreskrifter om 

utsättning och flyttning av fisk och 

andra vattenbruksdjur i andra fall 

än de som avses i 18 §.  

Innan myndigheten med stöd av första 

stycket 2 meddelar föreskrifter som rör 

frågor om fiskhälsa ska myndigheten höra 

Jordbruksverket. 

 

6 kap. 

2 § Havs- och vattenmyndigheten får 

meddela föreskrifter om 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1994-1716_K2_P17B
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1994-1716_K2_P17B
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1994-1716_K2_P18
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1994-1716_K2_P17B
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1994-1716_K2_P17B
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1994-1716_K2_P18
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ansökningsavgifter i ärenden enligt 

fiskelagen (1993:787) och denna 

förordning för 

 1. fiskelicens och personlig fiskelicens, 

 2. godkännande av ansökan om tillstånd 

att fiska i utländsk zon, 

 3. tillstånd för visst fiske, och 

 4. tillstånd att flytta eller sätta ut fisk, med 

undantag för flyttning av fisk mellan 

fiskodlingar. 

 

Jordbruksverket får meddela föreskrifter 

om ansökningsavgifter i ärenden enligt 

fiskelagen (1993:787) och denna 

förordning för tillstånd att bedriva 

fiskodling och för tillstånd att flytta fisk 

mellan fiskodlingar. 

 

Havs- och vattenmyndigheten får meddela 

föreskrifter om avgifter för tillsynen över 

att EU-förordningar om den gemensamma 

fiskeripolitiken på fiskeområdet följs. 

 

Jordbruksverket får meddela föreskrifter 

om avgifter för tillsynen över att EU-

förordningar om den gemensamma 

fiskeripolitiken följs, när det gäller 

marknadsreglering av fiskeri- och 

vattenbruksprodukter. Förordning 

(2014:1061). 

ansökningsavgifter i ärenden enligt 

fiskelagen (1993:787) och denna 

förordning för 

 1. fiskelicens och personlig fiskelicens, 

 2. godkännande av ansökan om tillstånd 

att fiska i utländsk zon, 

 3. tillstånd för visst fiske, och 

 4. tillstånd att flytta eller sätta ut fisk, med 

undantag för flyttning av fisk och andra 

vattenbruksdjur . 

 

Jordbruksverket får meddela föreskrifter 

om ansökningsavgifter i ärenden enligt 

fiskelagen (1993:787) och denna 

förordning för tillstånd att bedriva 

vattenbruk och för tillstånd att flytta fisk 

och andra vattenbruksdjur mellan 

vattenbruksanläggningar. 

 

Havs- och vattenmyndigheten får meddela 

föreskrifter om avgifter för tillsynen över 

att EU-förordningar om den gemensamma 

fiskeripolitiken på fiskeområdet följs. 

 

Jordbruksverket får meddela föreskrifter 

om avgifter för tillsynen över att EU-

förordningar om den gemensamma 

fiskeripolitiken följs, när det gäller 

marknadsreglering av fiskeri- och 

vattenbruksprodukter. Förordning 

(2014:1061). 

 

 

4.2 Strandskyddsdispens 

4.2.1 Hinder 

Vattenbrukare har under utredningsarbetet framfört synpunkter att det upplevs som svårt 

att få dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga för verksamheten 

nödvändiga byggnader inom strandskyddat område.  
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Ett annat hinder som lyfts är att det är relativt vanligt att strandskyddsbesluten 

överklagas av allmänheten. För de vattenbrukare som omfattas av 

strandskyddsbestämmelserna förekommer även att dispens från bestämmelserna 

tidsbegränsas.  

4.2.2 Förutsättningar  

Strandskyddet har funnits sedan 1950-talet och gjorde det möjligt att utse områden med 

strandskydd i syfte att trygga allmänhetens tillgång till stranden för exempelvis bad, 

rekreation och friluftsliv.  

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 

tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land 

och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). 

Strandskyddet omfattar alla strandområden vid hav, sjöar och vattendrag intill 100 

meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen har även en 

möjlighet att i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddet till högst 300 meter 

från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften (7 

kap. 14 § miljöbalken). 

Strandskyddet har även en betydelse för att uppnå flera av Sveriges miljökvalitetsmål 

och friluftsmål.  

I 7 kap. 15–16 §§ miljöbalken regleras vilka åtgärder m.m. som inte får genomföras 

inom ett strandskyddat område samt undantag från förbudet. Inom ett 

strandskyddsområde får inte:  

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 

område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Lag (2009:532). 

I 7 kap.16 § första punkten miljöbalken framgår att förbuden enligt 15 § inte gäller för 

”byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose 

bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötsel och 

de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet”.  

Länsstyrelsen får även i det enskilda fallet besluta om att upphäva strandskyddet i ett 

område med stöd av 7 kap. 18 § miljöbalken.  

Strandskyddet regleras i 4 kap. 17 § plan- och bygglagen (1987:10). Här anges att en 

kommun får upphäva strandskyddet enligt 7 kap. miljöbalken för ett område, om det 

finns särskilda skäl, exempelvis om intresset av att använda området enligt planen är 

viktigare än strandskyddsintresset.  
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De hinder som lyfts ovan berör framförallt de som bedriver småskaligt vattenbruk samt 

de som bedriver vattenbruk lokaliserat i mer tätbefolkade delar av landet. Det är även i 

dessa mer tätbefolkade områden som risken för överklagan ökar, vilket kan innebär 

långa och kostsamma processer. För de vattenbrukare som omfattas av 

strandskyddsbestämmelserna förekommer även att dispens från bestämmelserna 

tidsbegränsas och att denna tidsbegränsning inte alltid är samordnad med övriga 

tillstånd m.m. som är tidsbegränsade. Strandskyddsdispensen prövas vanligen även 

samtidigt som bygglovet, i de fall där kommunen har prövningen av 

strandskyddsdispensen.  

Under utredningsarbetet har det även framkommit uppgifter om att olika 

prövningsmyndigheter tolkar 7 kap. 16 § miljöbalken olika. Enligt uppgift görs ibland 

tolkningen att eftersom vattenbruket är en del i fisket kan anläggningar för 

vattenbruksändamål få undantag från strandskyddets förbud. Hos andra myndigheter 

bedöms inte vattenbruket vara en del av fisket och där görs bedömningen att dispens 

från bestämmelserna måste sökas. Detta resulterar i att strandskyddsbestämmelserna 

tolkas olika och vattenbrukare behandlas olika i olika kommuner och län. 

I Strandskyddsdelegationens rapport Areella näringar och strandskydd 19 framkommer 

att ”Inom fisket ska det som brukar finnas naturligt på fastigheten och fastighetsägaren 

ska inte behöva särskilda anordningar eller anläggningar för att tillgodogöra sig dem”. 

Vilket innebär att fiske som gäller skörd av ostron omfattas av undantaget (MÖD 

2009:1320), men däremot inte mussel-, kräft- eller fiskodling som kräver någon slags 

anläggning på fastigheten. Ett skäl från dispens eller upphävande av kan exempelvis 

vara att åtgärder måste vidtas i/vid vattnet för odling av vattenbruksorganismer, se 7 

kap. 18 a-c § miljöbalken.  

 

Inom utredningen ”Översyn av strandskyddet” (2019:41) pågår ett arbete där en särskild 

utredare ska föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att 

strandskyddet görs om i grunden. Utredningen ska redovisas senast den 30 november 

202021. Direktivets målsättning är sammanfattningsvis att det ska bli betydligt enklare 

att bygga strandnära i landsbygdsområden samt förbättra förutsättningarna för bostäder 

och näringsverksamheter etc. Åtgärder, exempelvis planeringen av LIS-områden, som 

är inriktade mot att främja vattenbruksnäringen, men även företag som producerar 

komplementära produkter, skulle kunna bidra till att öka betydelsen av vattenbrukets 

produkter för lokala näringar. Här finns även en klar koppling till visionen om Sverige - 

det nya matlandet, där vattenbrukets produkter spelar en viktig roll för den lokala och 

regionala utvecklingen. 

4.2.3 Författningsändringar 

Jordbruksverket föreslår följande lydelse av 7 kap. 16 § miljöbalken. Förslaget ligger i 

stora delar även i linje med ”Översyn av strandskyddet” (2019:41).  

Miljöbalken (1998:808) 

                                                 
19 Strandskyddsdelegationen, S2013:05 (2015). http://www.strandskyddsdelegationen.se/wp-content/uploads/Areella-

na%CC%88ringar_2-dec.pdf. 
20 MÖD 2009:13. Strandskyddsdispens för sjöbod m.m. – Ostronskörd har ansetts som en areell näring och kravet på 
strandskyddsdispens har - på vissa villkor – inte ansetts gälla för byggnader avsedda att användas i verksamheten. 
21 Översyn av strandskyddet direktiv 2019:41.  
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Nuvarande formulering  Förslag på ändring  

7 kap. 

16 § Förbuden i 15 § gäller inte 

   1. byggnader, anläggningar, anordningar 

eller åtgärder som inte avser att tillgodose 

bostadsändamål, om de behövs för 

jordbruket, fisket, skogsbruket eller 

renskötseln och de för sin funktion måste 

finnas eller vidtas inom 

strandskyddsområdet, 

   2. verksamheter eller åtgärder som har 

tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 

eller 4 § eller som omfattas av ett tillstånd 

enligt denna balk eller enligt föreskrifter 

som har meddelats med stöd av balken, 

eller 

   3. byggande av allmän väg eller järnväg 

enligt en fastställd vägplan enligt väglagen 

(1971:948) eller en fastställd järnvägsplan 

enligt lagen (1995:1649) om byggande av 

järnväg. 

Lag (2012:441). 

 7 kap. 

16 § Förbuden i 15 § gäller inte 

   1. byggnader, anläggningar, 

anordningar eller åtgärder som inte 

avser att tillgodose bostadsändamål, om 

de behövs för jordbruket, vattenbruket, 

fisket, skogsbruket eller renskötseln och 

de för sin funktion måste finnas eller 

vidtas inom strandskyddsområdet, 

   2. verksamheter eller åtgärder som har 

tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 

eller 4 § eller som omfattas av ett 

tillstånd enligt denna balk eller enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd 

av balken, eller 

   3. byggande av allmän väg eller 

järnväg enligt en fastställd vägplan 

enligt väglagen (1971:948) eller en 

fastställd järnvägsplan enligt lagen 

(1995:1649) om byggande av järnväg. 

Lag (2012:441). 

4.3 Konsekvenser av författningsförslag 

I detta avsnitt beskrivs konsekvenserna av författningsförslagen i kap. 6. Jämförelsen 

görs mot nollalternativet det vill säga att inga författningsändringar görs och nuvarande 

regleringar gäller fortsatt.  

 

Jordbruksverkets bedömning är att föreslagna författningsändringar tydligare definierar 

vattenbruk, vattenbruksprodukter och vattenbruksanläggningar samt innebär en bättre 

överensstämmelse med EU-regleringar. Föreslagna författningsändringar är även i linje 

med riksdagens tillkännagivande för regeringen att reglerna för vattenbruk bör ses över. 

Även utskottets förslag om att strandskyddsreglerna bör göras mer tillåtande och 

tillståndsprocessen för vattenbruk utan miljöpåverkan förenklas (bet. 2017/18: MJU13 

och rskr. 2017/8:182) är i linje med föreslagna författningsändringar samt regeringens 

direktiv 2019:41, översyn av strandskyddet.  

 

Jordbruksverkets samlade bedömning av konsekvenserna av författningsförslagen är att 

förändringarna underlättar både för vattenbrukarna, ansvariga myndigheter och 

domstolarna.  

 

En gemensam och tydligare definition av begreppen vattenbruk, vattenbruksprodukter 

och vattenbruksanläggningar innebär att begreppen blir tillämpliga inom hela 

vattenbruksnäringen och förenklar för de vattenbrukare som önskar odla nya arter som 

tidigare inte har odlats i Sverige.  
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Förslaget att vattenbruken ska undantas av strandskyddsbestämmelserna innebär en 

administrativ förenkling för vattenbruksverksamheter inom strandskyddat område. För 

kommuner och länsstyrelser bedöms förslaget minska antal ärenden, vilket innebär 

minskade intäkter, men även en minskad belastning gällande ärendehantering. 

Miljökonsekvenserna bedöms som relativt små men kan ha en viss inverkan på växt- 

och djurlivet samt det fria friluftslivet lokalt. Övriga aktörer som närboende bedöms 

påverkas i viss utsträckning genom att fastighetsvärdet kan påverkas och att störningar 

kan förekomma vid etableringar och drift av vattenbruk om bryggor och byggnader 

uppförs. Vidare kan en positiv effekt vara att sysselsättningsgraden i glesbygden ökar 

om fler vattenbruk enklare etablerar sig på platser där det tidigare inte varit möjligt. 

 

I avsnitt 4.3.1–4.3.3 nedan redogörs i mer detalj för administrativa, miljömässiga samt 

övriga konsekvenser för vattenbrukare, berörda myndigheter, domstolen och övriga 

aktörer. 
 

4.3.1 Administrativa konsekvenser  

Sammanfattande bedömning 

Jordbruksverkets bedömning av de administrativa konsekvenserna är att föreslagna 

författningsändringar kan genomföras och de administrativa konsekvenserna bedöms 

gynna både vattenbrukarna, berörda myndigheter och mark- och miljödomstolen.  

 

Gemensamma definitioner av vattenbruk, vattenbruksprodukter samt 

vattenbruksverksamhet som överensstämmer med EU:s regelverk bedöms gynna 

vattenbrukets utveckling. För vattenbrukarna bedöms ändringen av definitionerna 

innebära en förenkling genom att nya arter som tidigare inte odlats i Sverige nu 

inkluderas. Alger omfattas däremot inte av de nya definitionerna. Förändringen som 

föreslås i strandskyddsbestämmelserna bedöms, i relation till nollalternativet att inga 

ändringar genomförs, innebära administrativa förenklingar både för vattenbrukare och 

berörda myndigheter. Detta framförallt genom en minskad mängd ansökningar och 

utredningar för vattenbrukaren vilket även kan innebära tidsbesparingar. För berörda 

myndigheter kan ändringarna leda till en minskad ärendehantering.  

 

Vattenbrukare  

Föreslagna ändringar innebär att definitionerna av vattenbruk, vattenbruksprodukter och 

vattenbruksanläggningar blir likartade i berörda regelverk samt överensstämmer 

med EU-förordningarna 1380/2013 och 508/2014. Detta bör underlätta tolkningar och 

vidare påverka tillämpning av vad som innefattas i begreppen. 

 

Generellt går vattenbruket idag i två riktningar, odling av fisk i öppna kassar sker av 

färre men större företag och nya arter odlas i fler och mindre landbaserade system, 

vilket i framtiden sannolikt innebär att nya arter som hittills inte odlats i Sverige kan 

komma att göra det i framtiden. Många av dessa nya odlingsarter kommer behöva föras 

in över Sveriges gränser. Åtgärdsförslag kopplade till odling av främmande arter och 

deras införsel återfinns i avsnitt 7. 

 

Jordbruksverket har i sitt förslag beaktat att nya definitioner kommer innebära att 

odlingsarter som hittills inte innefattats av angivna lagrum nu kommer regleras enligt 

fler regelverk och alltså innefatta fler arter. Förslaget innebär en utökning av den 
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anmälningsplikt som måste göras. Jordbruksverket gör dock bedömningen att en 

harmonisering av regelverket som innebär att osäkerheten om vad som omfattas av 

definitionerna undanröjs överväger de nackdelar som den administrativa bördan 

innebär. 

 

Införsel och odling av växter definieras och regleras i andra regelverk än de för djur, 

samt att tillåtlighetsprövningen skiljer sig åt.  

 

Det finns även en viktig principiell skillnad mellan handel med växter och djur. Ett 

exempel på det är att för att kunna införa restriktioner eller förbud när det gäller handel 

med växter måste man kunna peka på en risk, och utan en definierad risk är handel med 

växten tillåten. Detta innebär att det inte sker någon prövning av tillåtligheten hos 

Jordbruksverket vid införsel för att odla exempelvis alger eftersom det inte finns någon 

lagstiftning att göra en sådan prövning mot. Det finns därmed ingen lagstiftning att 

basera ett tillstånd på, vare sig nationellt eller inom EU. När det gäller handel med djur, 

är utgångspunkten däremot att tillåtligheten prövas med stöd av fiskelagen och 

förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Med bakgrund av detta finns 

det ingen anledning att odling av växter som exempelvis alger ska ingå i föreslagna 

definitioner.  

 

Föreslagen ändring i strandskyddsbestämmelserna innebär att vattenbruket likställs 

med jordbruket, fisket, skogsbruket och renskötseln. Det skulle innebära en förenkling 

för de vattenbruk som för sin funktion måste finnas eller vidtas inom 

strandskyddsområdet då de enligt förslaget skulle undantas från strandskyddet.  
 

Förslagen bedöms primärt innebära en förenkling vid nyetableringar och för de 

vattenbrukare som har tidsbegränsade beslut och som därför behöver ansöka om 

ny strandskyddsdispens.   
 

Enligt statistik från Jordbruksverket fanns det 254 aktiva vattenbruksanläggningar 

hösten 201922. Hur många av dessa som har tidsbegränsade 

strandskyddsdispenser saknas uppgifter om. Det har heller inte bedömts vara relevant 

att ta fram dessa uppgifter för denna utrednings syfte och målsättning. Sannolikt har 

dock en mycket stor andel av dessa dispenser någon form av tidsbegränsning och hur 

långa dessa tidsbegränsningar är varierar. En del vattenbrukare har uppgett att dispens 

från strandskyddsbestämmelserna brukar ges för fem år, andra har uppgett att de brukar 

få dispens för 10 år. 

   

Föreslaget undantag från strandskyddet innebär tids- och kostnadsminskningar för 

företagen. Hur stora dessa tids- och kostnadsminskningar blir beror av en rad olika 

faktorer. Det tar tid och kostar företagen att genomföra de eventuella utredningar som 

erfordras och att upprätta ansökan om strandskyddsdispens samt genomföra samråd 

med berörda, i de fall detta är tillämpligt. Myndigheterna tar även ut en 

handläggningsavgift. Överklagas strandskyddsdispensbesluten tillkommer ytterligare 

kostnader för vattenbruksföretagaren. Jordbruksverket är medvetna om den pågående 

strandskyddsutredningen. Verket anser dock att de förslag som förs fram i rapporten är 

så specifika för vattenbruket att de bör tas med. 
 

                                                 
22 Jordbruksverkets Centrala Vattenbruksregister (CRV) september 2019. 
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Kommunen 

I Sverige finns det 290 kommuner varav 123 kommuner har aktiva vattenbruksföretag23. 

 

Kommunen är ansvarig för att bereda och fatta beslut för dispens från strandskyddet i 

områden som inte har något formellt skydd. 

 

För berörda kommuner innebär föreslagna författningsändringar ett minskat antal 

ärenden inom strandskydd och därmed minskade avgiftsintäkter för handläggning av 

dessa. Det innebär även en avlastning, det vill säga minskad arbetsbörda genom 

handläggning av färre ärenden, vilket bör ha positiva effekter på bland annat 

handläggningstider för andra branscher som omfattas av strandskyddsbestämmelserna. 

Det bör dock poängteras att handläggningstiderna sannolikt varierar mellan olika 

kommuner likaså fördelningen mellan vilka kommuner som har vattenbruksföretag, 

varav de administrativa effekterna av föreslagna ändringar skiljer åt mellan berörda 

kommuner. 

 

Kommunen har även tillsynen över strandskyddet i de aktuella fallen. Föreslagen 

författningsändring innebär därmed även potentiellt ett mindre antal tillsynsobjekt. 
 

Länsstyrelsen  
Det finns 21 länsstyrelser i Sverige, varav samtliga har registrerade aktiva 

vattenbruksföretag inom sitt län. Totalt i Sverige finns det 254 registrerade aktiva 

anläggningar24.  

 

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn och kontroll enligt fiskerilagstiftningen, 

djurskyddslagstiftningen samt tillståndspliktiga B-verksamheter enligt 

miljölagstiftningen. Länsstyrelsen är även tillsynsmyndighet över tillståndspliktiga 

slakterier enligt miljölagstiftningen. 

 

Länsstyrelsen är ansvarig för att bereda och fatta beslut för dispens från strandskyddet i 

skyddade områden. För berörda länsstyrelser innebär föreslagna författningsändringar 

ett minskat antal ärenden inom strandskydd och därmed minskade avgiftsintäkter för 

prövning av dessa. Men det innebär även en avlastning genom färre ärenden vilket bör 

ha positiva effekter på bland annat handläggningstider för andra branscher. Det bör 

dock poängteras att handläggningstiderna varierar mellan olika länsstyrelser, likaså 

fördelningen mellan hur många vattenbruksföretag som finns i de olika länen, varav de 

administrativa effekterna av föreslagna ändringar skiljer åt mellan berörda 

länsstyrelser. Det bör även lyftas att dessa ärenden i realiteten sannolikt är mycket få 

och att ovan nämnda konsekvenser därför är små. 

 

Länsstyrelsen överprövar även kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Det vill 

säga samtliga beslut granskas av länsstyrelsen och i de fall det anses nödvändigt kan 

länsstyrelsen överpröva beslutet. Föreslagen författningsändring gällande strandskyddet 

innebär därmed att länsstyrelsen får färre strandskyddsdispenser att granska.  
 

Länsstyrelsen hanterar även överklaganden av strandskyddsdispenser som kommunen 

fattat beslut om. Föreslagen författningsändring innebär därmed en något minskad 

arbetsbörda då dessa ärenden som en konsekvens inte kommer behöva handläggas.  

                                                 
23 Jordbruksverkets Centrala Vattenbruksregister (CRV) september 2019. 
24 Jordbruksverkets Centrala Vattenbruksregister (CRV) september 2019. 
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Miljöprövningsdelegationen  

Miljöprövningsdelegationerna finns vid 12 länsstyrelser: länsstyrelserna i Stockholm, 

Uppsala, Östergötland, Kalmar, Skåne, Halland, Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, 

Västernorrlands, Västerbotten och Norrbottens län.   
 

Miljöprövningsdelegationen är ansvarig för prövning av B-verksamheter enligt 

miljölagstiftningen.   
 

Miljöprövningsdelegationen hanterar dispens från strandskyddet i samband med 

prövning av miljöfarlig verksamhet. Föreslagna ändringar bedöms dock inte påverka 

miljöprövningsdelegationen nämnvärt administrativt då prövning av dispens 

från strandskyddet är en mycket liten del av den totala prövningen av den 

miljöfarliga verksamheten.   
 

Mark- och miljödomstolen  

I Sverige finns fem mark- och miljödomstolar, vilka är lokaliserade vid Nacka, Växjö, 

Vänersborg, Östersund och Umeå tingsrätter.   
 

Mark- och miljödomstolen är ansvarig prövningsmyndighet för tillståndspliktiga A-

verksamheter men hanterar även överklaganden av de B-verksamheter som prövats av 

miljöprövningsdelegationerna.   

 

Mark- och miljödomstolen prövar även dispens från strandskyddsbestämmelserna i 

samband med prövning av miljöfarlig- och vattenverksamhet. Föreslagna ändringar 

bedöms dock inte påverka mark- och miljödomstolen nämnvärt administrativt då 

prövning av dispens från strandskyddsbestämmelserna är en mycket liten del av den 

totala prövningen av miljöfarlig verksamhet.   
 

Mark- och miljödomstolen kan förväntas få en minskad ärendebelastning 

av framförallt de beslut om strandskyddsdispens som överklagas och som söks av 

vattenbrukare. Statistik saknas över hur många strandskyddsbeslut som överklagas inom 

vattenbruket.   
 

Regeringen och nationella myndigheter  

Föreslagna författningsändringar innebär framförallt en ökad administration för att 

genomföra ändringarna för regeringen.  

 

Eventuella tillkommande ändringar, inom berörda författningsändringar, som i allmänna 

råd/vägledningsdokument samt ändringar i föreskrifter innebär en ökad administration 

för berörda centrala myndigheter, framförallt Havs- och vattenmyndigheten, 

Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Myndigheterna kan dessutom behöva lägga 

resurser på ny nationell vägledning för föreslagna författningsändringar. 
 

De nationella myndigheterna yttrar sig i regel endast vid prövning av 

tillståndspliktiga verksamheter och i överklagningsärenden där de vill driva praxis. En 

minskad ärendemängd inom strandskyddsbestämmelserna kan innebära en 

minskad arbetsbelastning för berörda myndigheter. Statistik saknas över hur många 

ärenden de centrala myndigheterna yttrar sig i avseende strandskydd inom vattenbruket. 

Men bedömningen är att konsekvenserna av författningsförslaget blir små då antalet 

ärenden sannolikt är relativt få.    
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4.3.2 Miljömässiga konsekvenser   

Sammanfattande bedömning 

Jordbruksverkets bedömning är att föreslagna författningsändringar kan genomföras 

och att konsekvenserna för miljön är relativt begränsade. En mer enhetlig definition kan 

gynna att nya arter odlas i Sverige. Miljökonsekvenserna av en eventuell ökning av nya 

arter bedöms dock som små i relation till nollalternativet, att inga 

författningsändringar genomförs, detta eftersom införsel av nya arter regleras i annan 

lagstiftning. Förslaget att vattenbruk ska undantas från strandskyddet kan ha en 

påverkan på växt- och djurlivet lokalt om fler vattenbruk etableras i strandnära 

områden. Den allmänrättsliga tillgången kan också påverkas lokalt vid nyetableringar 

eller nybyggnationer av vattenbruk.  

 

Miljökonsekvenser 

En mer enhetlig och bred definition av vattenbruk, vattenbruksprodukter och 

vattenbruksanläggningar som är i linje med rådande EU-regler innebär inte per 

automatik att fler arter kommer att odlas. Det finns däremot en möjlighet att fler arter 

kommer att odlas om definitionen är bredare.  

  

Det kan finnas miljömässiga risker med att odla arter som inte hör hemma i vår svenska 

natur i de fall dessa organismer eller sjukdomar från dessa organismer kan spridas i 

miljön. Riskerna för miljön med en mer enhetlig och bred definition bedöms som små 

beaktat att införsel av arter och odling av främmande arter regleras i annan lagstiftning, 

se avsnitt 8 för mer information.  

 

Att undanta vattenbruket från strandskyddet kommer ha en mindre och lokal påverkan 

på strandmiljön, djur- och växtliv samt på den allmänrättsliga tillgången invid aktuellt 

vattenbruksområde i det fall området nyttjas för friluftsändamål.  

 

Det är främst vid nyetableringar eller nybyggnationer som dessa författningsändringar 

kommer att påverka miljön lokalt. Beroende på val av plats och typ av verksamhet kan 

påverkan bli olika stor. En generell slutsats är att fler vattenbruksverksamheter i 

strandnära läge ökar exploateringen av stränderna och då påverkas livsvillkoren för 

växt- och djurliv lokalt.  

 

Författningsändringen kommer möjliggöra nyetableringar på platser där det tidigare inte 

kunnat ges dispens från strandskyddet, som vid tätbebyggda områden. En 

miljökonsekvens av en nyetablering kan utöver lokal påverkan på värden i strandmiljön 

(livsvillkor för djur- och växtliv) samt den allmänrättsliga tillgången invid stranden 

även innefatta ingrepp i naturmiljön utanför det som idag är strandskyddat område. 

Detta gäller framförallt nyetableringar i glesbygd där etableringen exempelvis kan 

innebära uppförande av ny infrastruktur. Ytterligare miljöpåverkan ett vattenbruk kan 

ha på sin omgivning beaktas som en konsekvens av lättnader i 

strandskyddsbestämmelserna om det är som resultat av en sådan lättnad som 

vattenbruket kan etablera sig på en ny plats.  

 

De vattenbruk som har en landbas, byggnader och eller andra typer av anläggningar på 

land omges i regel av stängsel eller någon form av barriär (bom, kameraövervakning 
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m.m.) för att hålla allmänheten borta och även minska riskerna för sabotage mot aktuell 

verksamhet. Detta innebär att dessa anläggningar idag och även framåt, oavsett 

strandskyddsbestämmelserna har en avhållande funktion för det rörliga friluftslivet.  
 

4.3.3 Övriga konsekvenser  

Sammanfattande bedömning 

Jordbruksverkets samlade bedömning är att föreslagna författningsändringar kan 

genomföras och konsekvenserna på övriga aktörer bedöms som små. Sammantaget 

bedöms föreslagna författningsändringar rörande definitionerna för vattenbruk 

vattenbruksprodukter och vattenbruksanläggningar inte ha några konsekvenser 

för övriga aktörer som närboende, organisationer, konsulter och advokater. Förslaget 

om att vattenbruk ska undantas strandskyddet kan i jämförelse mot nollalternativet att 

strandskyddsreglerna inte ändras, ha en påverkan på närboende. Dels kan närliggande 

fastigheters ekonomiska värde påverkas och dels kan uppförande av vattenbruk 

innebära en störning om bryggor eller byggnader uppförs. Intrånget och påverkan är 

dock jämförbart med det från jordbruket, fisket, skogsbruket och renskötseln. En positiv 

effekt av förändringar i strandskyddsbestämmelserna kan vara att sysselsättningen ökar 

om fler vattenbruk enklare etablerar sig på platser där det tidigare inte varit möjligt 

och att vår nationella livsmedelsproduktion därmed kan öka.  

 

Konsekvenser övriga aktörer 

Föreslagna författningsändringar rörande att definiera vattenbruket bedöms inte ha 

några konsekvenser för övriga aktörer som närboende, organisationer, konsulter och 

advokater.  

  

Förenklingar för vattenbruket genom föreslagna författningsändringar i strandskyddet 

kan framförallt i vissa tätbebyggda områden samt beroende av lokalisering innebära en 

påverkan på närboende. Detta genom att en etablering av en vattenbruksverksamhet i 

nära anslutning till en närboendes fastighet potentiellt kan ha en inverkan på 

fastighetens ekonomiska värde i jämförelse med om ingen vattenbruksverksamhet 

fanns. En vattenbruksverksamhet kan även innebära ett visst lokalt intrång och 

störning vid anläggande av exempelvis kaj/bryggor och byggnad för personal, lager 

etcetera inom vad som idag utgör ett strandskyddat område. Detta intrång och inverkan 

på strandskyddets syften som ett vattenbruksföretag har är jämförbart med det från 

jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln vilka är undantagna idag från förbudet 

(7 kap. 16 § miljöbalken). 
 

Förenklingar för vattenbruket genom föreslagna författningsändringar kan påverka 

konsulter på så vis att färre vattenbrukare kommer anlita konsulter för genomförande av 

utredningar och strandskyddsdispensansökningar. Förenklingen kan även innebära en 

viss påverkan på advokatbyråer som i vissa fall anlitas framförallt i samband med 

överklagan av dessa beslut. Påverkan bedöms dock som marginell då de mindre 

vattenbrukarna inte alltid har de ekonomiska förutsättningarna att anlita expertis inom 

området utan gör mycket av detta arbete själva. 

 

Föreslagna författningsändringar om att vattenbruk ska undantas från strandskyddet 

möjliggör för verksamheterna att enklare etablera sig och utöka/förändra sin verksamhet 

på platser där det tidigare inte varit möjligt. Regeländringarna kan därmed ha en positiv 
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effekt på sysselsättningen i glesbygden då det kan skapa fler arbetstillfällen och även på 

självförsörjningsgraden av livsmedel då livsmedelsproduktionen ökar.  

5 Analys av förenklad prövning – 

Bestämmelser om vattenbruk 

I uppdraget ingår även att analysera hur prövningen av vattenbruksverksamheter kan ta 

hänsyn till möjliga nya tekniker som är under utveckling inom vattenbruksområdet och 

samtidigt som miljöskyddet bibehålls.  

Synpunkter har framförts att bestämmelser om vissa vattenbruksverksamheter bör 

regleras genom utsläppsbaserade verksamhetskoder och inte regleras genom 

foderanvändningen för det matade vattenbruket.  

När det gäller omatade vattenbruk har synpunkter framförts att idag hanteras 

prövningen av t.ex. musslor och alger inte lika. Alger prövas i miljöbalkens 11 kap. 

vattenverksamhet och det är anläggningens storlek (area) i vattenområdet som bl.a. 

reglerar om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig.   

Synpunkter har även framförts att tillståndspliktig odling av fisk i nuvarande reglering 

alltid är betydande miljöpåverkan oavsett teknik. Föreslås författningsändringar för 

verksamhetskoderna behöver även en översyns göras av vilket vattenbruk som alltid ses 

som betydande miljöpåverkan eller ska behovsbedömas.  

Beaktat att det i Sverige idag inte finns standardiserade modeller, baserade på 

vetenskapliga studier, för hur nettoutsläppen samt nettoupptaget ska beräknas, vilka 

värden som ska användas för beräkning av specifik belastning m.m. bedömer 

Jordbruksverkets att det inte är juridiskt möjligt att föreslå författningsförslag som 

innebär att prövningsinstansen ska styras och baseras på indikatorn nettobaserade 

utsläpp av fosfor och/eller kväve. Däremot föreslår Jordbruksverket att fortsatt 

kategorisera det matade vattenbruket efter fodertillförsel men att det görs en 

differentiering utifrån val av teknik, vattenutbyte som tydliga indikatorer på 

verksamhetens miljöpåverkan.  

Jordbruksverket förslag till författningsändringar innebär ändringar i 3 kap. i 

miljöprövningsförordningen (2013:251), i förordningen (1998:1388) om 

vattenverksamheter och 11 kap. miljöbalken. 

En konsekvensanalys av föreslagna författningsförslag redogörs för i avsnitt 5.4 och 

bilaga II. 

5.1 Bestämmelser om vissa verksamheter och 

verksamhetskoder 

5.1.1 Hinder 

Nuvarande reglering i miljöbalken tar inte hänsyn till olika produktionsformer av 

vattenbruk, ny teknik eller odling av andra/nya organismer som exempelvis odling av 
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alger, sjöpung, sjöborre och sjögurka. Hänsyn tas inte heller till förväntad 

miljöpåverkan mellan olika vattenbruksverksamheter.  

5.1.2 Förutsättningar  

I miljöbalkens tredje avdelning, 9–15 kap. finns särskilda bestämmelser om vissa 

verksamheter:  

- 9 kap. miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

- 10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador 

- 11 kap. Vattenverksamhet 

- 12 kap. Jordbruk och annan verksamhet 

- 13 kap. Genteknik 

- 14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer 

- 15 kap. Avfall. 

 

Tillstånd till odling av fisk behandlas under 9 kap. miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. I 9 kap. 1 § definieras vad som avses med miljöfarlig verksamhet. 

Miljöprövningsförordning innehåller bestämmelser som tillstånds-och anmälningsplikt 

för verksamheter och åtgärder som avses i 9 kap. miljöbalken. I 

miljöprövningsförordningen 1 kap. 14 § framkommer att i varje paragraf i 2–32 kap. 

anges den verksamhetskod som gäller för den beskrivna verksamheten eller åtgärden. 

Verksamhetskoden syftar till att klassificera verksamheten och underlätta rapportering 

samt databehandling. 

Fiskodling och övervintring av fisk regleras i 3 kap. miljöprövningsförordningen. I 3 

kap. 1 § regleras att tillståndsplikt B och verksamhetskod 5.10 gäller för fiskodling eller 

övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår. I 3 kap. 2 § 

regleras att anmälningsplikt C och verksamhetskod 5.20 gäller för fiskodling eller 

övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 §.  

Odling av fisk i exempelvis recirkulerande system (RAS) och genomströmningssystem 

och som innebär uttag av vatten ska även prövas enligt miljöbalkens 11 kap. 

vattenverksamhet. Vattenverksamhet är i princip alltid tillståndspliktig. I 11 kap. 9a, 

11–12 §§, 13 § 2 och 4 stycket samt i 15–16 §§ miljöbalken finns undantag från 

huvudregeln angivna. Tanken med undantaget i 11 § är att undanta vattenverksamheter 

som typiskt sätt inte medför några skador på motstående intressen samt att i andra fall 

undvika dubbelprövning t.ex. tillståndspliktigt enligt 9 kap.   

Akvaponi där exempelvis fisk odlas i kombination med växtodling behandlas likt övrig 

fiskodling, d.v.s. det är odling av fisk och mängden foder som styr verksamhetskod. 

Växtodling behandlas inte i 9 kap. miljöbalken. Även akvaponi kan omfattas av 11 kap. 

vattenverksamhet om uttag av vatten ska ske.  

För vattenbruksverksamheter som behöver uppföra en anläggning i vatten exempelvis 

kaj/bryggor, eller behöver genomföra grävning, nedläggning av ledningar för sin 

verksamhet kan det bli aktuellt med prövning enligt miljöbalkens 11 kap. 

vattenverksamhet.   

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2013-0251_K2?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2013-0251_K3_P1?src=document
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Odling av exempelvis alger omfattas inte av miljöbalkens 9 kap. miljöfarlig verksamhet. 

Alger är inte undantagna i 11 kap. 11 § miljöbalken likt fisk, musslor och kräftdjur och 

lyder därmed under bestämmelserna om 11 kap. vattenverksamhet. Som nämns ovan är 

vattenverksamhet i princip alltid tillståndspliktig men att det finns undantag. I 

förordning (1998:1388) om vattenverksamheter regleras när en vattenverksamhet inte är 

tillståndspliktig utan en anmälan kan ske. För uppförande av en anläggning i ett 

vattenområde för odling av alger är det bland annat den bottenyta som verksamheten tar 

i anspråk som styr om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig 

vattenverksamhet.  

Det finns en rad olika odlingstekniker för odling av vattenbruksdjur och växter och fler 

kommer sannolikt att finnas i framtiden. Olika typer av vattenbruk inverkar olika på 

miljöbalkens syften och mål och beror av en rad olika faktorer.  

I samband med de workshop och arbetsgruppsmöten som genomförts har diskussioner 

förts kring alternativa/möjliga lösningar för reglering av vattenbruksverksamheter. 

Jordbruksverket har i samarbete med jurister och experter inom forskning utrett olika 

möjligheter för reglering av vattenbruksverksamheter: 

- genom nettobaserade utsläpp av fosfor och/eller kväve för det matade 

vattenbruket (arter som utfodras),  

- utifrån fodertillförsel för det matade vattenbruket (som det regleras i dagsläget). 

Möjligheter till att samla allt vattenbruk under 9 kap. miljöfarlig verksamhet samt hur 

det omatade vattenbruket ska prövas har också diskuterats. Nedan presenteras 

resonemang kring de olika alternativa lösningarna samt en förklaring till föreslagna 

ändringar. 

Reglering av vattenbruksverksamheter genom nettobaserade utsläpp  

Som redogörs för ovan är det idag mängden foder som styr prövningsinstans. Under 

utredningsarbetet har förslag framförts att en övergång bör göras från tillfört foder till 

reglering av prövningsinstans genom nettobaserade utsläpp av näringsämnen. Genom en 

reglering av nettoutsläpp tas hänsyn till bland annat vilken odlings- och reningsteknik 

som väljs.  

I miljöprövningsförordningen delas verksamheter in i olika kategorier (A-, B- och C-

verksamheter) utifrån en uppskattad miljöpåverkan. A- och B-verksamheter är 

tillståndspliktiga där skillnaden är vilken myndighet som utgör första instans i 

prövningen (mark- och miljödomstolen eller miljöprövningsdelegation hos 

länsstyrelsen). En verksamhet faller normalt in under en viss kategori dels utifrån vilken 

typ av verksamhet det rör sig om och dels verksamhetens uppskattade miljöpåverkan 

baserat på en eller flera indikatorer (ofta på basis av produktionsstorlek). För närvarande 

finns inte tillståndsplikt A för odling av fisk utan endast tillståndsplikt B (över 40 ton 

tillsatt foder) eller anmälningsplikt C (1,5 ton – 40 ton) beroende på hur mycket foder 

som tillsätts i odlingen.  

Jordbruksverkets bedömning är att det inte är möjligt i dagsläget att föreslå 

författningsändringar som kategoriserar prövningsinstansen utifrån nettobaserade 

utsläpp. Detta med anledning av att det inte ska ske en prövning i 
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miljöprövningsförordningen utan det ska vara enkelt för en verksamhetsutövare att veta 

var man ska skicka in sin ansökan. I detta steg i processen ska miljöpåverkan vara en 

enkel indikator. Det ska inte vara en bevisföring i detta inledande steg i processen, 

vilket skulle bli fallet om prövningsinstans styrdes av nettobaserade utsläpp av 

näringsämnen istället för foder. Att använda utsläpp av fosfor och/eller kväve som en 

indikator för miljöpåverkan innebär att beräkningar behöver göras över t.ex. hur effektiv 

reningen är, var utsläppet sker i vattenområdet. Det innebär även att det har betydelse 

vilken miljö t.ex. recipient som är mottagare. Huruvida fosfor eller kväve är det 

begränsande ämnet varierar, både geografiskt i landet men kan även variera mellan och 

inom olika vattenområden i en region. Miljöpåverkan av verksamheten beror därför av 

vilken lokalisering som väljs för verksamheten, vilket inte prövas i första steget. Hur 

mycket utsläpp en verksamhet har oavsett om det är till vatten, luft eller mark etc. ska 

snarare hanteras i nästa steg i prövning av tillåtligheten och regleras i tillståndet i 

yrkanden och villkor, vilket redan görs idag i vissa fall. 

Det är således viktigt att uträkningen av utsläppet är tydlig och enkel så att det inte finns 

risk för oklarheter för vare sig tillståndsmyndighet eller verksamhetsutövare om vilken 

kategori verksamheten tillhör. Om nettobaserade utsläpp skulle vara styrande för 

prövningsnivån, utan att standardiserade belastningsberäkningsmodeller finns, 

föreligger stor risk att hamna i ett läge där alla verksamhetsutövare genomför dessa 

beräkningar på olika sätt. Detta skulle innebära att vi hamnar i en bevisföring redan vid 

bedömning av prövningsinstans d.v.s. om verksamheten är t.ex. en B eller C- 

verksamhet.  

För att nettobaserade utsläpp ska kunna tillämpas krävs nationella standardiserade 

belastningsberäkningsmodeller för olika odlingstekniker, både för det matade samt 

omatade vattenbruket. Till viss del behöver modellerna även vara artspecifika och 

beakta olika livsstadier samt ta hänsyn till olika foder.  

Framtagande av belastningsberäkningsmodeller skulle även utgöra ett viktigt verktyg 

vid miljöbedömning av om en verksamhet har en betydande miljöpåverkan eller inte. En 

redogörelse av åtgärdsförslag gällande att ta fram nationella standardiserade 

belastningsberäkningsmodeller hanteras vidare under avsnitt ”Kunskapshöjande insatser 

och vägledning”. 

Jordbruksverkets bedömning är, beaktat att det i Sverige idag inte finns standardiserade 

modeller, baserade på vetenskapliga studier, för hur nettoutsläppen samt nettoupptaget 

ska beräknas, vilka värden som ska användas för beräkning av specifik belastning m.m. 

är det inte juridiskt möjligt att föreslå författningsförslag som innebär att 

prövningsinstansen ska styras och baseras på indikatorn nettobaserade utsläpp av fosfor 

och/eller kväve.  

Reglering av vattenbruksverksamheter efter fodertillförsel 

Baserat på vad som framkommer ovan föreslår Jordbruksverket att fortsatt kategorisera 

det matade vattenbruket efter fodertillförsel men att det görs en differentiering utifrån 

val av teknik, vattenutbyte som tydliga indikatorer på verksamhetens miljöpåverkan.  

I utredningsarbetet har nya gränser för fodermängd diskuterats. Nuvarande gräns om 40 

ton foder per år för B-verksamhet har bedömts vara för låg utifrån den teknikutveckling 

som skett och som inneburit minskade utsläpp sedan gränsen infördes. Men gränsen har 
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även bedömts som låg utifrån aspekten när det är ekonomiskt lönsamt att starta upp en 

verksamhet som innebär att mer omfattande utredningar behöver göras och tillstånd 

sökas. Samtidigt har lagstiftningen skärpts i vissa avseenden sedan gränserna sattes, 

bland annat skärpta krav kopplat till ramdirektivet för vatten.   

I utredningsarbetet har det även diskuterats att en höjning av framförallt 

anmälningspliktigverksamhet kan få som konsekvens att det startar upp fler s.k. U-

verksamheter på mindre lämpliga lokaliseringar etc. U-verksamheter d.v.s. sådana 

verksamheter som varken kräver anmälan eller tillstånd är sådana verksamheter som är 

minst miljöstörande men ska givetvis ändå följa lagar och förordningar. Det är den 

kommunala nämnden som har tillsyn över de verksamheter som inte omfattas av vare 

sig tillstånds- eller anmälningsplikt. Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på 

verksamhetsutövaren med stöd av bestämmelser om tillsyn enligt 26 kap. miljöbalken 

t.ex. att inkomma med en anmälan. Om tillståndsplikt saknas för en miljöfarlig 

verksamhet kan tillsynsmyndigheten även med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken förelägga 

en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd. Förutsättningen är att verksamheten kan 

medföra risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för 

människors hälsa eller miljön.  

Oavsett vilken odlingsteknik som väljs bär fodret en mycket stor andel av 

miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, en slutsats som stöds av resultat från flertalet 

vetenskapliga studier i ämnet samt livscykelanalyser som genomförts.  

Tillverkningen av fiskfoder men även utfodringstekniken har genomgått omfattande 

utveckling sedan 1980-talet fram till idag vilket bland annat har haft en positiv inverkan 

på miljön. Fortsatt utveckling sker för att bland annat minska miljöpåverkan från foder 

genom forskning och utveckling av nya foderrecept, justeringar av 

fodersammansättning, nya proteinkällor som inte konkurrerar med människoföda etc. 

Återanvändandet av resurser och sluta kretsloppet behöver öka samt utvecklas vidare 

d.v.s. det behöver utvecklas tekniska lösningar samt finnas ekonomiska - och juridiska 

förutsättningar att återvinna och återanvända det avfall som produceras inom 

livsmedelssektorn.   

För att utveckling av foder och utfodringsteknik ska vara möjligt måste stort beaktande 

tas till den fisk som ska odlas och dess behov av proteiner, kolhydrater, fett samt 

mikronäringsämnen såsom mineraler m.m. Detta för att säkerställa god tillväxt, hälsa 

och djurvälfärd vilket i sin tur bidrar till ett nyttigt livsmedel med hög kvalitet.  

Fiskfoder är i ständig utveckling och tillgång samt pris på råvaror på världsmarknaden 

styr innehållet som kan variera något. Ungefär hälften av råvarorna i fodret kommer 

från vegetabiliska källor. Stora forskningsinsatser pågår globalt för att minska beroendet 

av fiskmjöl och fiskolja i fiskfoder samt utveckla, testa och ta i bruk alternativa 

foderråvaror. Nya foderråvaror, men även olika andelar av olika råvaror i ett 

foderrecept, är under utveckling och testas. Mikroalger har börjat produceras i syfte att 

bland annat komplettera fiskoljan då algerna innehåller bland annat fleromättade omega 

3-fettsyror. Mikroorganismer som jäst, mikrosvampar och bakterier från olika 

restströmmar samt insektslarver uppfödda på vegetabiliska restströmmar kan användas 

för att producera proteiner. 

Nedan ges ett antal exempel på förbättringar som skett och fortsatt sker: 
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- Foderinnehållet har genomgått stora förändringar och förbättringar sett ur ett 

större resursperspektiv. Under de senaste årtiondena har andelen animaliskt 

innehåll i fodret minskat och idag utgörs mer än 50 procent av fodret av 

vegetabiliska råvaror. Mängden fiskmjöl och fiskolja i fodret har minskat och 

ersatts av mer resurssnåla alternativ. Det är även vanligt att en viss andel av 

råvarorna som härstammar från marina resurser kommer från restprodukter från 

andra processer. Foder innehåller emellertid fortfarande en andel råvaror som 

härstammar från vilda fiskbestånd. 

 

- Fodersammansättningen har förbättrats och passar idag fiskens näringsbehov 

bättre än tidigare. På 1980-talet hade fodret en lägre kvalitet, det hade en lägre 

smältbarhet i fisken och de exakta mängderna av protein, fetter och kolhydrater 

för att uppnå bäst tillväxt och minst utsläpp var ännu okända. Forskning och 

utveckling har resulterat i ett mer optimalt förhållande mellan protein, fetter och 

kolhydrater. Kunskap har också tillkommit rörande vikten av att använda råvaror 

av god kvalitet med hög biologisk tillgänglighet för att fisken ska kunna ta upp 

så mycket som möjligt ur fodret och omvandla till biomassa. Dagens fiskfoder 

har utvecklats exempelvis för att passa olika sorters laxfiskar och 

fodersammansättningen ser även olika ut beroende på vilket livsstadium fisken 

är i. Mängden lättlöslig och därigenom potentiellt biotillgänglig fosfor i foder har 

minskat från ca 60–70 procent till ca 20–25 procent i ett modernt fiskfoder. 

Andelen lättillgänglig fosfor i fekalierna har minskat i motsvarande omfattning, 

likaså i foderspillets lättillgängliga del. 

 

- Foderkonverteringen, d.v.s. mängden foder som förbrukas per enhet producerad 

fisk, har förbättrats enormt under de senaste 30 åren. Från värden i spannet 1,7–

2,5 till dagens 0,7–1,2 beroende av fiskart och fiskstorlek. Skälen till 

minskningen kan tillskrivas både foderförbättringar samt förbättringar i 

utfodringsteknik. Detta innebär bland annat att belastningen av fosfor och kväve 

per viktenhet producerad fisk har minskat. Schablontalen för fosfor- och 

kvävebelastningen var på 1980-talet ca 15–20 kg fosfor och 75 kg kväve per ton 

årlig produktion. 2005 var motsvarande schablon ca 5 kg fosfor och 50 kg kväve 

Foderföretaget BioMar uppger exempelvis att motsvarande siffra för fosfor 2017 

var 3,0 kg och kväve 32,4 kg. 

 

- Nya produktionstekniker vid fodertillverkning, upphettning av råvaror och 

extrudering (fett tillsätts pellets i efterhand) av foder har möjliggjort ett högre 

fettinnehåll och ett lägre innehåll av kolhydrater. Detta gynnar fiskens 

näringsupptag och fodret får en lägre andel lättlöslig och större andel hårt bunden 

fosfor. 
 

- Utvecklingen av datastyrt och automatiserat utfodringssystem har bland annat 

inneburit mindre foderspill samt bättre anpassad fodergiva efter odlingsart, antal 

och storlek på fisken, vattentemperatur, syrgashalt och ljusförhållanden.  

 

- Även det målinriktade avelsarbetet på fisk har bland annat resulterat i ökad 

tillväxt, förbättrad foderkonvertering och högre överlevnad. Vilket förbättrar 

fiskens egenskaper och gynnar såväl odling, ekonomi som miljö. 
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Jordbruksverkets bedömning är att det är en skillnad mellan olika odlingstekniker när 

det gäller miljöbedömningen och att de ska hanteras och behandlas därefter både 

avseende prövningsinstans som i prövningen och regleringar i tillståndet. Men även 

avseende bedömning av betydande miljöpåverkan eller inte.  

Beaktat den teknikutveckling som skett och fortsatt sker är Jordbruksverkets bedömning 

att det är motiverat att höja nuvarande gränser för anmälningsplikt respektive 

tillståndsplikt och att miljöskyddet kan bibehållas.  

Jordbruksverket föreslår författningsändringar enligt nedan i 3 kap. 

miljöprövningsförordningen för odling av fisk, se avsnitt 5.1.3.  

Reglering av omatade vattenbruket  

Odling av blå fånggrödor, det så kallade omatade vattenbruket där inget foder tillsätts, 

omfattar bland annat odling av blötdjur som musslor och ostron samt alger, sjöpungar, 

sjögurkor.  

För utförande av anläggning för odling av fisk, musslor eller kräftdjur har tillstånds- 

eller anmälningsplikt i vissa fall föreskrivits med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, se 3 

kap. 1 och 2 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251). Dessutom krävs tillstånd enligt 

2 kap. 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. I 1 

kap. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen saknas 

definition av vattenbruk. De inledande bestämmelserna föreslås kompletteras med 

definitioner, se avsnitt 6.1. I lagkommentaren till fiskelagen (1993:787), vilken redogörs 

för i avsnitt 6.1, framkommer vilka vattenlevande djur som ingår. I lagkommentaren 

framkommer att växter som alger inte ingår, vidare nämns inte sjöpungar och sjögurkor, 

däremot nämns ostron.  

Under utredningsarbetet har diskussioner förts om odling av alger och sjöpungar ska 

omfattas av undantaget i miljöbalkens 11 kap. 11 §. Nuvarande reglering innebär att det 

är endast utförande av anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur som är 

undantagna inom vattenbruket.  När det gäller att fisk, musslor och kräftor är 

undantagna d.v.s. inte behöver ha tillstånd till vattenverksamhet framkommer i 

förarbetena till bestämmelsen25 att syftet med undantaget var att undvika 

dubbelprövning av dessa verksamheter. Fisk regleras i miljöbalkens 9 kap. samt att för 

odling av fisk, vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur behövs även tillstånd 

enligt förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.  

Under utredningsarbetet har dialog även förts om alger ska prövas likt fisk, kräftdjur 

och musslor i miljöbalkens 9 kap. miljöfarligverksamhet. Eftersom algodlingens 

miljöpåverkan i ytterst begränsad omfattning utgörs av utsläpp är det, enligt 

miljöbalkens systematik, ologiskt att denna verksamhet ska prövas enligt 9 kap. Detta 

gäller vid odling av alger i ett öppet system i ett vattenområde. För odling av alger i ett 

landbaserat system med utsläpp som faller inom ramarna för 9 kap. definitioner av 

miljöfarlig verksamhet kan det dock eventuellt vara mer logiskt att dessa skulle prövas 

enligt 9 kap., utifrån dess systematik.  

                                                 
25 Prop. 1997/98:45 del 2 sid. 133. 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1998-0808_K9_P6?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2013-0251_K3_P1?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2013-0251_K3_P1?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2013-0251_K3_P2?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1994-1716_K2_P16?src=document
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Övergödningsutredningen26 har föreslagit att kravet på tillstånd för odling av alger och 

sjöpungar ska tas bort d.v.s. att bestämmelserna i 11 kap. 11 § andra punkten 

miljöbalken även ska omfatta odling av sjöpungar och alger. Utredningen lyfter att de 

inte funnit bärande argument för varför odling av sjöpungar och alger ska behandlas 

annorlunda än odling av musslor. Utredaren menar på att odlingsförhållandena och 

odlingsmiljöerna är snarlika för dessa verksamheter och de bör därför omfattas av 

samma reglering. Övergödningsutredningen har tyvärr endast sett detta utifrån 

miljöbalkens regler utan hänsyn till rättssystemets verkningar. Enligt utredningens 

kommentar till förslaget skulle ändringen innebära att odling av sjöpungar och alger blir 

reglerade likt odling av musslor och kräftdjur. Detta stämmer om man endast ser till 

miljöbalken, men odling av musslor och kräftdjur är tillståndspliktiga enligt 

Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, något som inte alger och 

sjöpungar är idag. Övergödningsutredningens förslag innefattar inte någon förändring i 

fiskelagen vilket skulle behövas för att odling av alger och sjöpungara skulle regleras på 

samma sätt som blötdjur och kräftdjur. Samtidigt kan ifrågasättas om odling av alger 

ska regleras i fiskelagen utifrån dess syfte. Därmed skulle alger och sjöpungar, i motsats 

till utredningens kommentar, behandlas annorlunda än musslor och kräftdjur och vara 

undantagna reglering, både i miljöbalken och fiskelagen. Vidare vill inte 

Övergödningsutredningen göra undantagsbestämmelserna alltför omfattande utan har 

därför stannat vid benämningen sjöpungar och alger. En bredare beskrivning av de 

vattenbruksarter som lyder under undantagsbestämmelserna torde utgöra ett mindre 

problem om verksamheterna är reglerade inom ramen för annan lagstiftning som 

tillämpar miljöbalken parallellt.  

När det gäller odling av t.ex. alger är det ofta frågan om en anläggning i ett 

vattenområde och som huvudregel gäller då ett krav på tillstånd till vattenverksamhet 

enligt miljöbalkens 11 kapitel. I lagkommentaren till miljöbalkens 11 kap. 11 § anges 

att avsikten är att undanta vattenverksamheter som typiskt sätt inte medför några skador 

på motstående intressen från tillståndsplikten samt att i andra fall undvika 

dubbelprövning. I förarbetena nämns inte odling av alger och filtrerare (undantaget 

musslor), det tycks inte finnas något egentligt skäl till detta. Denna uppenbara 

inkonsekvens i dagens lagtext där endast anläggning för odling av fisk, musslor eller 

kräftdjur är undantagna är möjlig att åtgärda. Vidare har inte uttrycket ”fisk” använts 

som ett samlingsbegrepp i lagtexten vilket fiskelagen gör. Tolkningen är att undantag 

från prövningsplikten i 11 kap. 11 § gäller utförande av anläggning enligt första punkten 

3 § 11 kap. Övriga punkter i 11 kap. 3 § är inte undantaget från prövningsplikten t.ex. 

bortledande av yt- eller grundvatten, utfyllnader i vattenområde, anläggande av kaj. 

Vilket innebär att verksamheten kan omfattas av anmälningsplikt eller tillståndsplikt om 

någon av övriga punkter uppfylls. 

Algodling och sjöpungsodling kan till viss del anses vara sådana verksamheter som 

typiskt sätt inte medför några skador på motstående intressen. Samtidigt kommer detta 

att bero av var verksamheten lokaliseras, produktionsvolym och vilka motstående 

intressen som eventuellt kan beröras av verksamheten.  

Jordbruksverket anser därmed att det är mer logiskt att odling av alger och sjöpungar 

även fortsatt ska prövas enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. Däremot bör odling av alger och 

sjöpungar som innebär att en mycket liten bottenareal tas i anspråk, som har en liten 

                                                 
26 SOU 2020:10 Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete. 
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produktionsvolym etc. kunna rymmas inom tanken bakom paragrafen att det inte 

medför skador på motstående intressen.  

Jordbruksverket bedömer att om alger och sjöpungar undantas kravet på tillstånd likt 

förslaget i övergödningsutredningen kommer prövning av tillåtligheten för en alg- eller 

sjöpungsodling inte att ske likt fisk, musslor och kräftdjur. Syftet med 

regelförenklingsuppdraget är förvissa att det ska bli enklare samtidigt ska 

miljöaspekterna beaktas.  

Jordbruksverkets bedömning är därmed att det inte är tillämpligt att helt undanta odling 

av alger och sjöpungar i 11 kap. 11 § utan föreslår att en översyn istället ska görs över 

gränsen för tillståndsplikt d.v.s. en översyn av gränserna i 19 § förordningen 

(1998:1388) om vattenverksamheter.  

I 19 § i förordning (1998:1388) om vattenverksamheter regleras att istället för 

tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken gäller att en vattenverksamhet inte får 

påbörjas innan den anmälts hos tillsynsmyndigheten. I 19 § punkt 3 regleras att 

uppförande av en anläggning i annat vattenområde än vattendrag som uppgår till högst 

3000 kvadratmeter bottenyta är anmälningspliktigt istället för tillståndspliktigt. Detta 

innebär att odling av t.ex. alger och sjöpungar som upptar en bottenyta understigande 

3000 kvadratmeter är anmälningspliktig. 

Under utredningsarbetet har nya arealgränser diskuterats översiktligt då kunskap om 

algodling och sjöpungsodlingar och dessas miljökonsekvenser är begränsad i Sverige. 

Synpunkter har framförts under arbetet att nuvarande gräns om högst 3000 kvadratmeter 

bottenytan är för lågt satt utifrån bedömd miljöpåverkan som algodling och 

sjöpungsodling generellt kan förväntas innebära. Synpunkter har även framförts 

gällande ekonomisk lönsamhet att starta upp en verksamhet som innebär att mer 

omfattande utredningar behöver göras och tillstånd sökas. Att anmäla en verksamhet är 

inte lika kostsamt och tidskrävande som en tillståndspliktig verksamhet.  

Algodlingens miljöpåverkan har undersökts i en två hektar (20 000 m2) stor testodling i 

Kosterhavet27. I avhandlingen framkommer sammanfattningsvis bland annat att 

odlingens effekter på ekosystemtjänster visade på positiva eller inga effekter på 

försörjande, stödjande och reglerande ekosystemtjänster. För vissa kulturella 

ekosystemtjänster kopplade till friluftsliv och estetiska värden fanns troligen en negativ 

effekt. Genomförd miljökonsekvensstudie visade på mycket begränsande negativa 

miljöeffekter. Vidare framkommer att nuvarande tångodlingar i Europa och 

Nordamerika är vanligtvis små till medelstora (upp till 50 x 200 m linjer, vilket 

motsvarar 10 000 m2) som, när de hanteras och placeras korrekt, utgör en låg risk för 

miljön. I avhandlingen framkommer att eftersom kunskapen är begränsad är det av 

betydelse att när industrin expanderar, måste effekter utvärderas och riskerna måste 

hanteras i enlighet därmed. Framtidsinriktad övervakning och ytterligare forskning om 

miljökonsekvenser, med tillämpning av lämpliga provtagningskonstruktioner över 

längre tidsmässiga skalor, är därför viktiga.  

Kunskapen om sjöpungsodling, vilka tillhör manteldjuren, är likt alger begränsad. 

Sjöpungar liknar till viss del musslor genom att de växer på ett likartat sätt, de filtrerar 

vattnet efter föda och kan ta upp en stor mängd kväve och fosfor. Kunskap om hur en 

                                                 
27 Sustainable Kelp Aquaculture in Sweden. Wouter Visch Doctoral Thesis 2019. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/62099 
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storskalig odling av sjöpungar skulle påverka havet är begränsad, IVL Svenska 

Miljöinstitutet genomför ett antal studier om att odla sjöpungar och hur dessa sedan kan 

nyttjas vid biobränsleproduktion, återförsel av näringsämnen på åkrar proteinråvara i 

djurfoder. Enligt Marin Biogas kan en hektar (10 000 m2) sjöpungsodling, motsvarande 

den i Djupvik i Tjörn på totalt 4 000 ton, ge 650 MWh per år, samtidigt som den renar 

havet från 26 ton kväve och två ton fosfor28. 

Även andra arter än alger och sjöpungar kan vara aktuella att odla inom det s.k. omatade 

vattenbruket. Idag bedrivs ingen kommersiell odling av andra arter inom det omatade 

vattenbruket än alger och sjöpungar. Det finns dock företag som är i planering- och 

uppstartsfasen och/eller forskning- och innovationsstadiet som t.ex. odling av sjögurkor.  

Jordbruksverkets bedömning är att det är motiverat att höja nuvarande arealgränser för 

anmälningsplikt respektive tillståndsplikt och att miljöskyddet kan bibehållas. Alg- och 

sjöpungsodling har generellt en låg risk för miljön och mer kunskap om effekter och 

risker kan inhämtas bland annat inom ramarna för verksamheternas egenkontroll inkl. 

kontrollprogram.  

Jordbruksverket bedömning är att det är motiverat att föreslå författningsändringar av 

undantaget i 11 kap. 11 § detta beaktat de ändringar som föreslås i avsnitt 6.1 

definitioner av vattenbruk. Att ersätta musslor i undantaget med blötdjur kan göras med 

bibehållet miljöskydd. 

Kombinationssystem s.k. mulitrofa odlingssystem  

Odlingssystem som kombinerar odling av flera arter har diskuterats i utredningen. 

Genom att kombinera arter som utfodras med arter som inte utfodras kan de totala 

utsläppen av näringsämnen till miljön minskas. Vilka arter som kombineras kommer att 

styra prövningsinstans t.ex. kombineras odling av fisk i ett öppet system med musslor 

blir det enligt nuvarande system frågan om prövning enligt miljöbalkens 9 kap. 

miljöfarligverksamhet samt mängden foder enligt miljöprövningsförordningen som styr 

prövningsinstans. Kombineras fisk i öppet system med alger i öppet system blir både 9 

och 11 kap. i miljöbalken tillämpliga. Kombinerar man fisk och alger eller andra växter 

i ett landbaserat system kan både 9 och 11 kap. i miljöbalken bli tillämplig beroende av 

teknisk utformning, vattenförsörjning etc.   

I arbetet med uppdraget har diskussioner förts kring möjliga författningsförslag för 

multitrofa odlingssystem. När det gäller de öppna system är kunskapen begränsad idag. 

Det finns mer kunskap kring t.ex. akvaponi. Valet av vilka arter som kommer att odlas 

tillsammans samt om det är frågan om ett öppet system eller landbaserat system, men 

även andra tekniska val gällande utformning av systemet kommer att innebära att olika 

miljöbedömningar behöva göras.  

Jordbruksverkets bedömning är därför att det inte är möjligt att föreslå 

författningsförslag för kombinationssystem som odlas i öppna system men att detta bör 

utredas vidare. 

                                                 
28 https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/reportage-och-intervjuer/ivl-gar-till-botten-med-sjopungarna.html 



 

41 

Jordbruksverket föreslår när det gäller kombinationssystem som är landbaserade t.ex. 

akvaponi  att dessa hanteras i föreslagna författningsändringar nedan i avsnitt 7.1.3. 

Däremot bör även dessa kombinationssystem ingå i vidare utredning likt öppna 

kombinerade odlingssystem.  

Samordna vattenbruket i miljöbalken 

Under utredningsarbetet har synpunkter framförts om möjligheterna att samla allt 

vattenbruk i samma kapitel i miljöbalken alternativt skapa ett nytt kapitel som omfattar 

all livsmedelsproduktion.  

Jordbruksverket bedömning är att det inte är möjligt att reglera vattenbruket i ett och 

samma kapitel i miljöbalken utifrån dess systematik. Att skapa ett nytt kapitel i 

miljöbalken skulle innebära omfattande författningsändringar samt att utredningen 

skulle behöva utökas till att omfatta även annan livsmedelsproduktion än vattenbruket. 

Jordbruksverket bedömer att detta inte har ingått i uppdraget att utreda.  

Idag regleras, som framkommer ovan, vattenbruket i framförallt miljöbalkens 9 och 11 

kap. Gränsen mellan 9 och 11 kap. vad gäller miljöbalkens tillämpningsområden 

innebär att 9 kap. inte är tillämpligt på åtgärder som utgör vattenföretag som exempelvis 

odling av alger. Trots detta kan det förekomma fall då båda kapitlen blir tillämpliga. 

Miljöbalkens 11 kap. ska tillämpas vid uppförande av en anläggning i vatten, medan 

användningen av anläggningen kan falla under miljöbalkens 9 kap. Sådana 

dubbelprövningar har dock lagstiftaren försökt att undvika. Om det skulle finnas risk för 

utsläpp av problematisk omfattning från en sådan odling finns fortfarande möjlighet att 

tillämpa miljöbalkens regler parallellt eller som tillsynsmyndighet förelägga om 

prövning i det enskilda fallet. 

Det finns många likheter mellan den prövning som görs i miljöbalkens 9 respektive 11 

kap. Ytterligare harmonisering har diskuterats29, dock föreligger vissa skillnader. Det 

saknas exempelvis i miljöbalkens 11 kap. en prövningsplikt motsvarande tillståndsplikt 

B för miljöfarlig verksamhet, d.v.s. prövningar där miljöprövningsdelegationen utgör 

första instans. Vidare finns särskilda regler för prövningen och tillsynen i miljöbalken för 

vattenverksamhet, särskilt avseende fördelningen av prövningskostnaderna.  

Jordbruket och djurhållning regleras i miljöbalkens 9 kap. miljöfarligverksamhet och i 2 

kap. miljöprövningsförordning regleras prövningsinstansen i 1–3 §§. I miljöbalkens 12 

kap.7–10 §§ regleras miljöhänsyn i jordbruket och regler om anmälningsplikt när 

jordbruksmark tas ur drift. Jordbruk kan även omfattas av miljöbalkens 11 kap. 

vattenverksamhet om uttag behöver ske av vatten. Jordbruksfastigheters 

husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning som innebär vattenverksamhet är dock 

undantagna tillstånd enligt miljöbalkens 11 kap. 11 § punkt 1. Tillstånds- eller 

anmälningsplikt kan dock föreskrivas av en kommun för sådana grundvattentäkter, med 

stöd av 9 kap. 10 §, det är då kommunen som prövar ärendet.    

Jordbruksverket bedömer därför att det inte är möjligt att föreslå författningsändringar 

för att samordna vattenbruket men att denna fråga kan hanteras vidare inom ramarna för 

det åtgärdsförslag som redogörs för i avsnitt 5.  

                                                 
29 Vattenverksamhetsutredning SOU 2014:35 
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5.1.3 Författningsförslag  

Föreslagna författningsändringar i miljöprövningsförordning (2013:251) nedan har 

utgått från systematiken att det är foder som är indikatorn men med tillägg att även 

odlingstekniken styr prövningsinstans. Förslaget innebär även en höjning av nuvarande 

gräns för prövningsinstans för odling i öppna system.  

Förslag på ny verksamhetsindelning av 3 kap. i Miljöprövningsförordning (2013:251): 

Nuvarande formulering: 3 kap. Fiskodling och övervintring av fisk 

Förslag: 3 kap. Vattenbruk 

Nuvarande formulering  Förslag på ändring  

3 kap.  

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 

5.10 gäller för fiskodling eller övervintring 

av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas 

per kalenderår.  

2 § Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 5.20 gäller för fiskodling 

eller övervintring av fisk där mer än 1,5 

ton foder förbrukas per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.  

 

3 kap.  

1 § För vattenbruksverksamhet där 

foder tillförs vattenbruksverksamheten 

gäller: 

1. Tillståndsplikt B och verksamhetskod 

5.10 gäller för vattenbruksverksamheter 

med genomflödessystem eller med 

mindre än 70 procent recirkulering av 

den totala vattenvolymen i odlingen och 

utan partikelåtertag där mer än 100 ton 

foder förbrukas per kalenderår.   

2. Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 5.20 gäller för 

vattenbruksverksamheter med 

genomflödesystem eller med mindre än 

70 procent recirkulering av den totala 

vattenvolymen i odlingen och utan 

partikelåtertag där mer än 40 ton foder 

förbrukas per kalenderår.   

3. Tillståndsplikt B och verksamhetskod 

5.30 gäller för vattenbruksverksamheter 

med genomflödessystem eller med 

mindre än 70 procent recirkulering av 

den totala vattenvolymen i odlingen med 

minst 50 procent partikelåtertag där 

mer än 400 ton foder förbrukas per 

kalenderår.   

4. Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 5.40 gäller för 

verksamheter med genomflödessystem 

eller med mindre än 70 procent 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2013-0251_K3_P1
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recirkulering av den totala 

vattenvolymen i odlingen med minst 50 

procent partikelåtertag där mer än 100 

ton foder förbrukas per kalenderår. 

5. Tillståndsplikt B och verksamhetskod 

5.50 gäller för verksamheter med mer 

än 70 procent recirkulering av den 

totala vattenvolymen i odlingen där mer 

än 600 ton foder förbrukas per 

kalenderår.   

6. Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 5.60 gäller för 

vattenbruksverksamheter med mer än 

70 procent recirkulering av den totala 

vattenvolymen i odlingen där mer än 

300 ton foder förbrukas per kalenderår. 

7. Tillståndsplikt B och verksamhetskod 

5.70 gäller för vattenbruksverksamheter 

med mer än 90 procent recirkulering av 

den totala vattenvolymen där mer än 

1000 ton foder förbrukas per 

kalenderår.   

8. Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 5.80 gäller för 

vattenbruksverksamheter med mer än 

90 procent recirkulering av den totala 

vattenvolymen i odlingen där mer än 

500 ton foder förbrukas per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

1, 3 5, 7 §§.  

 

Föreslagna författningsändringar i förordning (1998:1388) om vattenverksamheter 

omfattar alger och sjöpungar. Föreslagen ändring innebär att vattenbruk får en särskild 

reglering i 19 § än andra vattenverksamheter.  

Förslag på ny punkt i 19 § i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter 

verksamhetsindelning: 

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter 

Nuvarande formulering  Förslag på ändring  

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2013-0251_K3_P1
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19 § I stället för tillståndsplikt enligt 11 

kap. 9 § miljöbalken gäller att en 

vattenverksamhet inte får påbörjas innan 

den har anmälts hos tillsynsmyndigheten, 

om verksamheten innebär 

1. anläggande av våtmark där 

vattenområdet har en yta som inte 

överstiger 5 hektar, 

2. uppförande av en anläggning, fyllning 

eller pålning i ett vattendrag, om den 

bottenyta som verksamheten omfattar i 

vattendraget uppgår till högst 500 

kvadratmeter, 

3. uppförande av en anläggning, fyllning 

eller pålning i ett annat vattenområde än 

vattendrag, om den bottenyta som 

verksamheten omfattar i vattenområdet 

uppgår till högst 3 000 kvadratmeter, 

4. grävning, schaktning, muddring, 

sprängning eller annan liknande åtgärd i 

ett vattendrag, om den bottenyta som 

verksamheten omfattar i vattendraget 

uppgår till högst 500 kvadratmeter, 

5. grävning, schaktning, muddring, 

sprängning eller annan liknande åtgärd i 

ett annat vattenområde än vattendrag, om 

den bottenyta som verksamheten omfattar 

i vattenområdet uppgår till högst 3 000 

kvadratmeter, 

6. byggande av en bro eller anläggande 

eller byte av en trumma i ett vattendrag 

med en medelvattenföring som uppgår till 

högst 1 kubikmeter per sekund, 

7. omgrävning av ett vattendrag med en 

medelvattenföring som uppgår till högst 1 

kubikmeter per sekund, om åtgärden inte 

är att hänföra till markavvattning, 

8. nedläggning eller byte av en kabel, ett 

rör eller en ledning i ett vattenområde, 

9. bortledande av högst 600 kubikmeter 

ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock 

19 § I stället för tillståndsplikt enligt 11 

kap. 9 § miljöbalken gäller att en 

vattenverksamhet inte får påbörjas innan 

den har anmälts hos tillsynsmyndigheten, 

om verksamheten innebär 

1. anläggande av våtmark där 

vattenområdet har en yta som inte 

överstiger 5 hektar, 

2. uppförande av en anläggning, fyllning 

eller pålning i ett vattendrag, om den 

bottenyta som verksamheten omfattar i 

vattendraget uppgår till högst 500 

kvadratmeter, 

3. uppförande av en anläggning, fyllning 

eller pålning i ett annat vattenområde än 

vattendrag, om den bottenyta som 

verksamheten omfattar i vattenområdet 

uppgår till högst 3 000 kvadratmeter, 

4. grävning, schaktning, muddring, 

sprängning eller annan liknande åtgärd i 

ett vattendrag, om den bottenyta som 

verksamheten omfattar i vattendraget 

uppgår till högst 500 kvadratmeter, 

5. grävning, schaktning, muddring, 

sprängning eller annan liknande åtgärd i 

ett annat vattenområde än vattendrag, om 

den bottenyta som verksamheten omfattar 

i vattenområdet uppgår till högst 3 000 

kvadratmeter, 

6. byggande av en bro eller anläggande 

eller byte av en trumma i ett vattendrag 

med en medelvattenföring som uppgår till 

högst 1 kubikmeter per sekund, 

7. omgrävning av ett vattendrag med en 

medelvattenföring som uppgår till högst 1 

kubikmeter per sekund, om åtgärden inte 

är att hänföra till markavvattning, 

8. nedläggning eller byte av en kabel, ett 

rör eller en ledning i ett vattenområde, 

9. bortledande av högst 600 kubikmeter 

ytvatten per dygn från ett vattendrag, 
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högst 100 000 kubikmeter per år, eller 

utförande av anläggningar för detta, 

10. bortledande av högst 1 000 

kubikmeter ytvatten per dygn från ett 

annat vattenområde än vattendrag, dock 

högst 200 000 kubikmeter per år, eller 

utförande av anläggningar för detta, 

11. utrivning av en vattenanläggning som 

tillkommit till följd av en verksamhet 

enligt 1-10, 

12. ändring av en anmäld 

vattenverksamhet enligt 1-10, eller 

13. ändring av en tillståndsprövad 

vattenverksamhet, om ändringen är en 

anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10. 

 

dock högst 100 000 kubikmeter per år, 

eller utförande av anläggningar för detta, 

10. bortledande av högst 1 000 

kubikmeter ytvatten per dygn från ett 

annat vattenområde än vattendrag, dock 

högst 200 000 kubikmeter per år, eller 

utförande av anläggningar för detta, 

11. utrivning av en vattenanläggning som 

tillkommit till följd av en verksamhet 

enligt 1-10, 

12. ändring av en anmäld 

vattenverksamhet enligt 1-10, eller 

13. ändring av en tillståndsprövad 

vattenverksamhet, om ändringen är en 

anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10. 

14. uppförande av en anläggning för 

odling av alger och sjöpungar i ett annat 

vattenområde än vattendrag, om den 

bottenyta som verksamheten omfattar i 

vattenområdet uppgår till högst 8000 

kvadratmeter, 

 

 

Föreslagna författningsändringar i 11 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) innebär att 

tillstånd inte behövs för uppförande av anläggningar för blötdjur. Förslaget innebär 

ändrad systematik från musslor till blötdjur, vilket stämmer väl med de ändringar som 

föreslås bland annat i avsnitt 6.1. definition av vattenbruk. 

Förslag på ändringar i 11 kap. 11 § miljöbalken: 

Miljöbalken (1998:808)  

Nuvarande formulering  Förslag på ändring  

11 kap. 

11 § Tillstånd enligt detta kapitel behövs 

inte för 

1. vattentäkt för en en- eller 

tvåfamiljsfastighets eller 

jordbruksfastighets 

husbehovsförbrukning eller 

värmeförsörjning, 

11 kap. 

11 § Tillstånd enligt detta kapitel 

behövs inte för 

1. vattentäkt för en en- eller 

tvåfamiljsfastighets eller 

jordbruksfastighets 

husbehovsförbrukning eller 

värmeförsörjning, 
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2. utförande av anläggningar för 

odling av fisk, musslor eller 

kräftdjur, eller 

3. utförande av anläggningar för 

utvinning av värme, om åtgärden 

inte avser vattentäkt. 

 

2. utförande av anläggningar för 

odling av fisk, blötdjur eller 

kräftdjur, eller 

3. utförande av anläggningar för 

utvinning av värme, om åtgärden 

inte avser vattentäkt. 

 

 

5.2 Avgifter för prövning och tillsyn 

5.2.1 Hinder 

Avgifter regleras i bilaga till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken under avsnittet Fiskodling och övervintring av fisk. 

Avgifterna i förordningen baseras på fodermängd i tillståndet och tar därmed inte 

hänsyn till den faktiska fodermängden som används och är inte anpassade till 

olika odlingstekniker.   

Vattenbruksföretagare upplever även att avgifterna är orimligt höga, att avgiften 

för miljötillsyn på fiskodling inte är relaterad till kostnaden och kvalitén på utförd 

tillsyn. 

5.2.2 Förutsättningar  

Tillsynsavgiften för fiskodling och övervintring av fisk anges i förordningen (1998:940) 

om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgifterna anges för de olika 

verksamheter som beskrivs i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. I 1 kap. i förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn regleras bestämmelser om avgifter.  

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer meddela föreskrifter om avgifter för myndigheternas kostnader i enlighet 

med punkt 1–2. Här regleras även att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om 

avgifter för kommunens kostnader för prövning och tillsyn när det gäller en kommunal 

myndighets verksamhet. 

I bilagan till förordningen om avgifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges 

att för en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är beloppet 45 kronor per ton foderförbrukning per 

kalenderår (L) eller 15 kronor per ton foderförbrukning per kalender år (K)30. Den totala 

prövnings- och tillsynsavgiften efter beräkningen enligt 2 kap. 3 § får uppgå till högst 

70 000 kronor. Dessa avgifter gäller om länsstyrelsen utför tillsynen. Avgiften som 

länsstyrelsen debiterar för sin miljötillsyn är förordningsstyrd men kommunerna är till 

                                                 
30 Om länsstyrelsen har ansvaret för den operativa tillsynen över verksamheten, gäller det belopp som följs av bokstavsmarkeringen 

(L). Om någon annan än länsstyrelsen har ansvaret för den operativa tillsynen, gäller det belopp som följs av bokstavsmarkeringen 
(K). Om beloppet inte följs av någon bokstavsmarkering, är det detta belopp som gäller. 
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viss del fria att sätta sin egen tillsynsavgift. Överlåter länsstyrelsen tillsynen till 

kommunen tar kommunen en tillsynsavgift på den faktiska kostnaden, dvs. arbetad tid, 

resor osv, utöver kostnaden per ton foderförbrukning och år. Kommunernas 

tillsynsavgift tillfaller även den egna kommunen medan länsstyrelsens avgift går direkt 

in i den centrala statskassan.  

Tillsynsavgiften för kontroll enligt fiskeri-, djurskydds- och livsmedelslagstiftningen är 

densamma som för annan animalieproduktion, och behandlas inte i denna utredning. 

Dagens tillsyn hos företag inom sektorn för primärproduktion ska vara finansierad 

genom avgifter. Särskild hänsyn ska tas till små- och medelstora företags möjlighet att 

bära kostnaderna för tillsynen enligt EU- rådets förordning 2017/62531. 

5.2.3 Författningsförslag  

Jordbruksverket föreslår att tillsynsavgiften ska ses över och justeras med anledning av 

det förslag till författningsändringar av 3 kap. miljöprövningsförordningen, enligt ovan. 

Avgifterna har räknats om med utgångspunkt från tidigare gällande avgift. De nya 

avgifterna innebär att totalavgiften för maximal vikt inom varje avgiftsgräns är 

densamma. Tidigare maximal avgift var 45 kr x 40 ton = 1 800 kr. Ny avgift inom 

kategori 5.10 är 18 kr x 100 ton = 1 800 kr. Den faktiska avgiften har således inte 

ändrats.  

Förslag till ändring av lydelse i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken, bilagan: avgifter enligt 2 kap. för miljöfarlig verksamhet. 

Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

Nuvarande formulering Förslag på ändring 

Fiskodling och övervintring av fisk.  

5.10 För en verksamhet som är 

tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är 

beloppet 45 kronor per ton 

foderförbrukning per kalenderår (L) 

eller 15 kronor per ton 

foderförbrukning per kalenderår (K). 

Den totala prövnings- och 

tillsynsavgiften efter beräkningen 

enligt 2 kap. 3 § får uppgå till högst 

70 000 kronor. 

Vattenbruk 

5.10 För en verksamhet som är 

tillståndspliktig enligt 3 kap 1 § 

miljöprövningsförordningen är beloppet 18 

kronor per ton foderförbrukning per 

kalenderår (L) eller 6 kronor per ton 

foderförbrukning per kalenderår (K). 

5.30 För en verksamhet som är 

tillståndspliktig enligt 3 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är beloppet 

4:50 kronor per ton foderförbrukning per 

                                                 
31 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/625 av den 21 april 2016 om fastställande av den tilldelningskoefficient som 
ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser och ansökningar om importrättigheter som lämnades 

in under perioden 1–7 april 2016 och om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för 

delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 616/2007 för 

fjäderfäkött. 
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kalenderår (L) eller 1:50 kronor per ton 

foderförbrukning per kalenderår (K). 

5.50 För en verksamhet som är 

tillståndspliktig enligt 3 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är beloppet 3 

kronor per ton foderförbrukning per 

kalenderår (L) eller 1 krona per ton 

foderförbrukning per kalenderår (K). 

5.70 För en verksamhet som är 

tillståndspliktig enligt 3 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är beloppet 

1:80 kronor per ton foderförbrukning per 

kalenderår (L) eller 0:50 kronor per ton 

foderförbrukning per kalenderår (K). 

Den totala prövnings- och tillsynsavgiften 

efter beräkningen enligt 2 kap. 3 § får uppgå 

till högst 70 000 kronor. 

 

5.3 Verksamheter och åtgärder som ska eller inte 

ska antas medföra en betydande miljöpåverkan 

5.3.1 Hinder 

För vissa verksamheter eller åtgärder är frågan om betydande miljöpåverkan avgjord på 

förhand genom bestämmelserna i miljöbedömningsförordningen (2017:966) eller 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).  

Fiskodling eller övervintring av fisk som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är en sådan verksamhet som alltid kan antas ha en 

betydande miljöpåverkan, oavsett exempelvis odlingsteknik eller odlingsart.  

5.3.2 Förutsättningar 

I 6 § miljöbedömningsförordning (2017:966) regleras när en verksamhet eller åtgärd ska 

antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 20 § första stycket miljöbalken, 

om verksamheten eller åtgärden. Detta innebär att länsstyrelsen inte meddelar särskilt 

beslut i frågan om betydande miljöpåverkan.  

Fiskodling eller övervintring av fisk som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1§ 

miljöprövningsförordning (2013:251) ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Fiskodling eller övervintring av fisk som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är en sådan verksamhet som ska behovsbedömas från fall 

till fall om den är betydande miljöpåverkan.  

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1998-0808_K6_P20?src=document
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I 6 kap. 23 § miljöbedömningsförordning (2017:966) regleras att det först ska 

undersökas om en verksamhet kan medföra betydande miljöpåverkan men att en sådan 

undersökning inte ska göras om verksamheten alltid är en betydande miljöpåverkan 

eller om det är en C- verksamhet som förelagts att söka tillstånd. Om länsstyrelsen 

bedömer att ansökt verksamhet inte är betydande miljöpåverkan då ska en liten 

miljökonsekvensbedömning upprättas enligt 47 §. Liten miljökonsekvensbedömning 

innebär ett förenklat utredningsarbete jämfört med om en specifik miljöbedömning ska 

göras, vilket är fallet vid betydande miljöpåverkan. För liten 

miljökonsekvensbedömning finns även endast krav på undersökningssamråd d.v.s. 

avgränsningssamråd behöver inte genomföras som vid betydande miljöpåverkan 

2017 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att föreslå ändringar avseende vilka 

miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som alltid kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan samt vilka verksamheter frågan om betydande miljöpåverkan 

ska bedömas från fall till fall32. Naturvårdsverket har genomfört utredningen och lämnat 

förslag till ändringar i 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) och 25 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Utredningsförslag 

har skickats på remiss av Miljö- och energidepartementet33. Sammanfattningsvis 

föreslås att de svenska reglerna ska närma sig den kategorisering av verksamheter som 

finns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU34. Vidare föreslås att färre 

tillståndspliktiga verksamheter enligt dagens regelverk ska antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Kommissionen har riktat kritik i delar av inlämnat utredningsförslag 

som får beröring på Naturvårdsverkets förslag, vilket gör att det inte direkt går att gå 

vidare. Förslaget om ändringarna i redovisning i 6 § miljöbedömningsförordningen 

(2017:966) bedöms av regeringen inte vara möjliga innan avstämning med 

kommissionen är genomförd. 

Av MKB-direktivet följer krav på en miljökonsekvensbedömning för verksamheter eller 

åtgärder (projekt) som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I bilaga I till 

direktivet listas de projekt som alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan och 

för vilka miljökonsekvensbedömning och tillståndsprövning är obligatoriskt. I bilaga II 

till direktivet listas de projekt där frågan om betydande miljöpåverkan ska avgöras 

genom en bedömning från fall till fall och/eller genom antagande av tröskelvärden eller 

kriterier som fastställts av medlemsstaten. Samtliga bedömningar av projekt i direktivets 

bilaga II ska utgå från kriterierna i direktivets bilaga III.  

Naturvårdsverkets förslag för fiskodling och övervintring av fisk illustreras i tabell 1. 

”Intensiv fiskodling” omfattas av MKB direktivets bilaga II, dock definieras inte 

intensiv fiskodling i direktivet. Naturvårdsverket hänvisar till Allmänna råd 93:10 för 

definition av intensiv fiskodling. Jordbruksverket önskar påtala att allmänna rådet är 

upphävt och därför är det inte lämpligt att hänvisa till detta.  

Naturvårdsverkets förslag innebär att det för fiskodling och övervintring av fisk ska 

göras en bedömning vid varje enskilt fall om en verksamhet kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan, oavsett om det är klassificerat som en tillståndspliktig eller 

anmälningspliktig fiskodlingsverksamhet. Naturvårdsverket menar på att 

                                                 
32 Regleringsbrev 2017, M2016/02982/S, M2016/02923/S,M2016/02948/Mn mfl. 
33 https://www.regelradet.se/wp-content/files_mf/1539960843RR_2018_214.pdf 
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning om inverkan på miljön av 

vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). 
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verksamhetsbeskrivningen i 3 kap. 1–2 §§ bedöms omfattas av bilaga II punkt 1f och 

inte bilaga I i direktivet. Detta innebär att miljökonsekvensbedömning och 

tillståndsprövning inte direkt är obligatorisk utan det ska bedömas från fall till fall. 
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Tabell 1 

Naturvårdsverkets förslag till kategorisering av fiskodlingar enligt Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget (M2017/03195/Me) 

”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”. 

Kapitel 3 – Fiskodling och 
övervintring av fisk 

Gällande rätt MKB-direktivet NV förslag Motivering 

 

1 § Tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 5.10 
gäller för fiskodling eller 
övervintring av fisk där 
mer än 40 ton foder 
förbrukas per kalenderår. 

Alltid BMP bilaga II pkt 1f Behovsbedömning "Intensiv fiskodling" omfattas av MKB-direktivets Bilaga II. Begreppet "intensiv fiskodling" definieras inte i 
direktivet. Utifrån Naturvårdsverkets Allmänna Råd 93:10 bör intensiv fiskodling kunna definieras som 
"anläggning för uppfödning av fisk under kontrollerade förhållanden med utfodring av fisk". 
Verksamhetsbeskrivningen i 3:1 bedöms därmed omfattas av Bilaga II. Utifrån direktivets urvalskriterier i Bilaga 
III bedöms att verksamheter av detta slag i många fall, dock inte de allra flesta fall, medför betydande 
miljöpåverkan, bl.a. i form av föroreningar och störningar med avseende på näringspåverkan i sjöar, vattendrag 
och havsmiljön. Miljöpåverkan från fiskodlingar kan, i flera avseenden, jämföras med den från 
avloppsreningsverk. Miljöpåverkans omfattning beror bl.a. på utformningen av verksamheten och recipientens 
känslighet. Vi bedömer därför att det bör göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas 
medföra betydande. Kategoriseringen innebär en ändring av gällande svensk rätt som motiveras av strävan att 
följa MKB-direktivet. 

2 § Anmälningsplikt C 
och verksamhetskod 5.20 
gäller för fiskodling eller 
övervintring av fisk där 
mer än 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller 
inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
Förordning (2016:1188). 

Behovsbedömning bilaga II pkt 1f Behovsbedömning "Intensiv fiskodling" omfattas av MKB-direktivets bilaga II. Utifrån Naturvårdsverkets Allmänna Råd 93:10 bör 
intensiv fiskodling kunna definieras som "anläggning för uppfödning av fisk under kontrollerade förhållanden 
med utfodring av fisk". Verksamhetsbeskrivningen i 3:2 bedöms därmed omfattas av Bilaga II. Utifrån direktivets 
urvalskriterier i Bilaga III bedöms att verksamheter av detta slag i vissa fall, dock inte de allra flesta, kan 
medföra betydande miljöpåverkan, bl.a. i form av föroreningar och störningar med avseende på 
näringspåverkan. Det bör därför göras en bedömning i varje enskilt fall av om en verksamhet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Verksamheten är anmälningspliktig och av mindre omfattning än verksamheter som 
omfattas av bestämmelsen ovan. 
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Jordbruksverket har i sitt yttrande till Naturvårdsverket tillstyrkt förslagen gällande 

kapitel 3 Fiskodling och övervintring av fisk i miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Jordbruksverket lyfte även behovet av att se över bedömningsgrunderna för C- 

respektive B- verksamhet för fiskodling och övervintring av fisk enligt kapitel 3 i 

miljöprövningsförordningen (2013:251).  

5.3.3 Författningsförslag 

Förslaget i avsnitt Bestämmelser om vissa verksamheter och verksamhetskoder (5.1.3) 

innebär att en klassificering görs av vattenbruk i fler verksamhetskoder. 

Nedan föreslagna författningsändringar behöver samordnas med Naturvårdsverkets 

utredningsförslag och beror även av vad Kommissionens kritik består av och hur detta 

kommer att hanteras vidare. I Naturvårdsverkets förslag ska Fiskodling och övervintring 

av fisk i 3 kap. miljöbedömningsförordningen behovsbedömas för tillståndspliktig B- 

och anmälningspliktig C- verksamhet. 

Jordbruksverket bedömer beaktat både MKB-direktivet, Naturvårdsverkets förslag samt 

och föreslagna författningsändringar i denna utredning att det är lämpligt att det sker en 

behovsbedömning från fall till fall. Miljöbedömningen av en verksamhet beror till stor 

del av valet av lokalisering av det valda odlingssystemet och odlingsart. 

Jordbruksverkets författningsförslag nedan innebär att det är mycket viktigt att det 

omgående tas fram vägledning till kommuner och länsstyrelser om vilka kriterier som är 

viktiga att beakta, för bland annat valt odlingssystem och art, vid bedömning av om 

verksamheten ska antas ha betydande miljöpåverkan eller inte.  

Jordbruksverket föreslår följande ändringar i miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 

Nuvarande formulering  Förslag på ändring  

Verksamheter och åtgärder som ska eller 

inte ska antas medföra en betydande 

miljöpåverkan 

6 § En verksamhet eller åtgärd ska antas 

medföra en betydande miljöpåverkan 

enligt 6 kap. 20 § första stycket 2 

miljöbalken, om verksamheten eller 

åtgärden 

1. är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 

2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8, 9 eller 11–

16 §, 6 kap. 1 eller 2 §, 7 kap. 1 eller 

2 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap., 11 kap. 

1, 2 eller 7–9 §, 12 kap. 1–36 eller 38, 

39, 42 eller 43 §, 14 kap. 1–3, 9, 10, 15 

Verksamheter och åtgärder som ska 

eller inte ska antas medföra en 

betydande miljöpåverkan 

 6 § En verksamhet eller åtgärd ska 

antas medföra en betydande 

miljöpåverkan enligt 6 kap. 20 § första 

stycket 2 miljöbalken, om verksamheten 

eller åtgärden 

2. är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 

eller 2 §, 4 kap. 8, 9 eller 11–16 §, 6 

kap. 1 eller 2 §, 7 kap. 1 eller 2 §, 8 

kap. 1 eller 6 §, 9 kap., 11 kap. 1, 2 

eller 7–9 §, 12 kap. 1–36 eller 38, 

39, 42 eller 43 §, 14 kap. 1–3, 9, 10, 
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eller 16 §, 15 kap. 1–9 eller 11–17 §, 

17 kap. 1, 4 eller 5 §, 18 kap. 3, 6, 7 

eller 9 §, 19 kap. 2 eller 3 §, 20 kap. 1 

eller 3 §, 21 kap. 5, 7–9, 13 eller 14 §, 

22 kap., 24 kap. 1, 3 eller 4 §, 28 kap. 

1 eller 2 §, 29 kap. 5, 7, 9, 11, 15, 20, 

21, 23–25, 27, 30, 36, 45, 53, 58–64, 

68, 71 eller 72 § eller 30 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251),  

 

 

Bilaga 

1. Verksamheter och åtgärder inom 

jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk som 

avser 

      a) omstrukturering av 

fastighetsbildningen på landsbygden, 

      b) användning av obrukad mark eller 

delvis orörda naturområden för 

intensivjordbruk, 

      c) bevattning, markavvattning eller 

annan vattenförsörjning inom jordbruket, 

      d) nyplantering av skog eller 

avskogning i syfte att ändra 

markanvändningen, 

      e) andra anläggningar för intensiv 

djuruppfödning än de som anges i 6 §, 

      f) intensiv fiskodling, eller 

      g) återvinning av land från havet. 

15 eller 16 §, 15 kap. 1–9 eller 11–

17 §, 17 kap. 1, 4 eller 5 §, 18 kap. 

3, 6, 7 eller 9 §, 19 kap. 2 eller 3 §, 

20 kap. 1 eller 3 §, 21 kap. 5, 7–9, 

13 eller 14 §, 22 kap., 24 kap. 1, 3 

eller 4 §, 28 kap. 1 eller 2 §, 29 kap. 

5, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23–25, 27, 30, 

36, 45, 53, 58–64, 68, 71 eller 72 § 

eller 30 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251),  

 

 

Bilaga 

1. Verksamheter och åtgärder inom 

jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk 

som avser 

      a) omstrukturering av 

fastighetsbildningen på 

landsbygden, 

      b) användning av obrukad mark 

eller delvis orörda naturområden för 

intensivjordbruk, 

      c) bevattning, markavvattning 

eller annan vattenförsörjning inom 

jordbruket, 

      d) nyplantering av skog eller 

avskogning i syfte att ändra 

markanvändningen, 

      e) andra anläggningar för 

intensiv djuruppfödning än de som 

anges i 6 §, 

      f) fiskodling, eller 

      g) återvinning av land från 

havet.  

 

Jordbruksverket föreslår följande ändringar i förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Nuvarande formulering  Förslag på ändring  

25 § En anmälan som avses i 9 kap. 6 § 

miljöbalken ska innehålla 

 25 § En anmälan som avses i 9 kap. 6 § 

miljöbalken ska innehålla 
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1. de uppgifter, ritningar och tekniska 

beskrivningar som behövs för att 

tillsynsmyndigheten ska kunna 

bedöma den miljöfarliga 

verksamhetens eller åtgärdens art, 

omfattning och miljöeffekter, och 

2. de uppgifter som anges i 8 § och 

9 § 1 

miljöbedömningsförordningen 

(2017:966), om anmälan avser en 

verksamhet eller åtgärd enligt 2 

kap. 3 eller 4 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 

5, 10 eller 17 §, 5 kap. 3, 6, 7, 10, 

11, 16, 19, 21, 23, 25, 27 eller 28 §, 

6 kap. 3 §, 7 kap. 3 §, 12 kap. 40, 

41, 46 eller 47 §, 13 kap. 2, 4 eller 

6 §, 14 kap. 4, 5, 8 eller 20 §, 15 

kap. 10 §, 16 kap. 3 eller 10 §, 18 

kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 §, 20 kap. 2 

eller 4 §, 21 kap. 11, 12 eller 15 §, 

24 kap. 2 eller 5 §, 28 kap. 4 §, 29 

kap. 17, 31, 33 eller 37 § eller 30 

kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

 

1. de uppgifter, ritningar och 

tekniska beskrivningar som 

behövs för att 

tillsynsmyndigheten ska kunna 

bedöma den miljöfarliga 

verksamhetens eller åtgärdens 

art, omfattning och 

miljöeffekter, och 

3. de uppgifter som anges i 8 § och 

9 § 1 

miljöbedömningsförordningen 

(2017:966), om anmälan avser 

en verksamhet eller åtgärd enligt 

2 kap. 3 eller 4 §, 3 kap. 2, 4, 6, 

och 8 §, 4 kap. 5, 10 eller 17 §, 5 

kap. 3, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21, 

23, 25, 27 eller 28 §, 6 kap. 3 §, 

7 kap. 3 §, 12 kap. 40, 41, 46 

eller 47 §, 13 kap. 2, 4 eller 6 §, 

14 kap. 4, 5, 8 eller 20 §, 15 kap. 

10 §, 16 kap. 3 eller 10 §, 18 

kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 §, 20 kap. 

2 eller 4 §, 21 kap. 11, 12 eller 

15 §, 24 kap. 2 eller 5 §, 28 kap. 

4 §, 29 kap. 17, 31, 33 eller 37 § 

eller 30 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

  

 

5.4  Konsekvenser av författningsförslag 

I detta avsnitt beskrivs konsekvenserna av de författningsförslag som lämnas i kap. 5 

Jämförelsen görs mot nollalternativet det vill säga att inga 

författningsändringar genomförs och att, nuvarande regleringar gäller fortsatt.   

Jordbruksverkets samlade bedömning av konsekvenserna av författningsförslagen är att 

de främjar vattenbruket, dess utveckling samt användandet av ny teknik inom 

vattenbruket i Sverige. Jordbruksverkets bedömning är att författningsförslagen i stort 

underlättar för vattenbrukare, ansvariga myndigheter och domstolarna och dessa 

förändringar bedöms i stort kunna genomföras med bibehållet miljöskydd.  

Förändringar gällande verksamhetskoder som föreslås i 3 kap. i 

miljöprövningsförordning (2013:251) förutspås gynna mindre vattenbruk och 

utvecklingen av ny teknik i Sverige. Det kan även förväntas innebära vissa lättnader för 
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berörda myndigheter men i vissa fall en mindre reglerad miljöpåverkan från relativt små 

verksamheter.  

De förenklingar, främst genom minskade administrativa bördor, som kommer med 

författningsförslagen rörande verksamhetskoder bedöms dock inte vara ”heltäckande” 

eftersom många av de verksamheter som berörs av denna författningsändring även är 

sådana verksamheter som har relativt stora uttag av grund- och/eller ytvatten, 

vattenverksamheter som i många fall är tillståndspliktiga enligt 11 kapitlet i 

miljöbalken. Detta är en aspekt som bör beaktas i den utredning som föreslås i kapitel 6 

gällande en mer samordnad prövning för att ytterligare förenkla regelverket.  

Förändringarna som föreslås gällande vattenverksamheter innebär att alla blötdjur 

istället för som tidigare enbart musslor undantas reglering genom 11 kapitlet i 

miljöbalken vilket är en förenkling för denna kategori av vattenbrukare vilka främst 

förutspås vara ostronodlare. Vidare föreslås att anläggningar upp till 8000 m2 för odling 

av exempelvis alger och sjöpungar kan innefattas av anmälningsplikten för 

vattenverksamhet vilket innebär en administrativ lättnad för vattenbrukaren. Förutsatt 

att nationell vägledning tas fram till länsstyrelserna rörande hantering av dessa ärenden 

bör dessa förslag kunna genomföras med bibehållet miljöskydd.  

De förändringar som föreslås rörande avgifter för prövning och tillsyn förväntas få 

mycket små konsekvenser.  

En behovsbedömning av huruvida B-verksamheter kan antas utgöra en betydande 

miljöpåverkan kan få konsekvenser som både är till för- respektive nackdel både för 

vattenbrukare och berörda myndigheter. Jordbruksverket gör bedömningen att det är en 

rimlig avvägning att samtliga B-verksamheter inte kan antas utgöra en betydande 

miljöpåverkan utan att det bör bedömas i det enskilda fallet. Detta kan förväntas 

innebära lättnader bland annat för anläggningar som har en mindre miljöpåverkan 

genom exempelvis partikelåtertag och recirkulering av vatten eller öppna 

fiskodlingssystem som lokaliseras i näringsfattiga vatten. Länsstyrelserna kommer 

däremot få fler ärenden att handlägga, den totala handläggningstiden kan förväntas bli 

något längre i vissa processer men de lättnader det innebär att vissa verksamheter ej 

bedöms utgöra en betydande miljöpåverkan är viktiga för att förenkla för 

vattenbrukarna.  

I avsnitt 5.4.1–5.4.3 nedan redogörs i mer detalj för administrativa, miljömässiga samt 

övriga konsekvenser för vattenbrukare, berörda myndigheter, domstolen och övriga 

aktörer. 

5.4.1 Administrativa konsekvenser  

Sammanfattande bedömning 

Jordbruksverkets bedömning är att föreslagna författningsändringar kan genomföras 

och de administrativa konsekvenserna bedöms som relativt små.  

 

De föreslagna förändringarna om bestämmelser om vissa verksamheter och 

verksamhetskoder innebär administrativa lättnader för vissa vattenbrukare i jämförelse 

mot nollalternativet, att inga förändringar görs. Förändringarna bedöms även främja 

anläggningar med recirkulering och partikelåtertag samt nyetableringar. Risk 

föreligger att svårigheter att klassificera sin verksamhet till rätt verksamhetskod kan 
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uppstå varför vägledning kring detta kan behöva tas fram. Även för kommunerna, 

länsstyrelserna och miljöprövningsdelegationerna uppstår, som konsekvens av dessa 

författningsförslag behov av vägledning från de nationella myndigheterna.   

 

De förändringar som föreslås rörande vattenverksamheter bedöms innebära lättnader 

för ostronodlare samt de vattenbrukare som med de föreslagna förändringarna kommer 

att omfattas av anmälningsplikt istället för tillståndsplikt. Beaktat dagens ringa 

omfattning av exempelvis algodling i naturliga vatten i Sverige är det dock tveksamt hur 

stora administrativa konsekvenser förändringen får för berörda myndigheter.  

 

Inga större förändringar förväntas uppstå för varken vattenbrukaren eller berörda 

myndigheter kopplat till avgifter för prövning och tillsyn.  

 

Behovsbedömning rörande betydande miljöpåverkan bedöms i vissa fall kunna innebära 

lättnader för vattenbrukaren i form av mindre omfattande krav i tillståndsprocessen 

men kan även leda till längre och mer omfattande samrådsprocesser än tidigare, vilket 

drabbar vattenbrukaren negativt. För länsstyrelsen innebär denna förändring en ökad 

ärendemängd och därmed ökad administration jämfört mot nollalternativet att inga 

författningsändringar genomförs. Behov av vägledning rörande betydande 

miljöpåverkan och vattenbruk kommer sannolikt att uppstå varför nationella 

myndigheter som en konsekvens kan behöva ta fram sådana dokument.  

 
Vattenbrukare  

Bestämmelser om vissa verksamheter och verksamhetskoder  

Föreslagna författningsändringar ovan gällande vissa verksamheter och 

verksamhetskoder innebär lättnader för en del vattenbruk med avseende på omfattning 

och administrativ börda för tillstånd och anmälningar. Hur många nya företag som 

utifrån dessa författningsförslag kommer att kategoriseras enligt ny verksamhetskod och 

omfattas av mindre omfattande tillståndsprocesser eller undantas anmälningsplikt är ej 

kartlagt.  

Enligt SCB statisk för 201835 skattas 130 stycken odlingar ha en produktion till 

försäljning, varv detta är fördelat på 98 stycken företag (ett företag kan ha flera 

odlingar). Av dessa aktiva är 59 verksamma inom matfiskproduktion och 53 inom 

sättfiskproduktion, övriga inom kräftor (7 st.), musslor (10 st.) och ostron (1 st.). Hur 

många av dessa fiskodlingar som idag är en B- verksamhet respektive C- verksamhet 

saknas sammanställd statistik av men några av dessa kan bli aktuell att kategorisera om 

enligt nya föreslagna verksamhetskoder.  

Generellt har C-verksamheter kortare och mindre komplicerade handläggningsprocesser 

än B-verksamheter. Detta innebär att både nyetableringar men även förnyande av 

befintliga tillstånd/anmälningar bör gå snabbare för de vattenbruk som med de nya 

författningsförslagen kommer utgöra en C-verksamhet istället för en B-verksamhet.  

Generellt kommer vattenbruksanläggningar med recirkulering och ett större 

partikelåtertag att få administrativa lättnader. Föreslagna författningsändringar innebär 

även att mindre vattenbruk som inte omfattas av C-anmälan utifrån de nya 

verksamhetskoderna lättare kan starta upp sin verksamhet. Det är inte helt osannolikt att 

                                                 
35 https://www.scb.se/contentassets/cef2fb103630496bb532e76c98f747e6/jo1201_2018a01_sm_jo60sm1901.pdf 
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föreslagen författningsändring motiverar vattenbrukare till att starta små vattenbruk som 

med tiden, när de börjat generera vinst kan utöka till C- eller B-verksamheter.  

Många odlingstekniker och arter kan fortfarande betraktas som på experimentstadiet 

eller nya inom svenskt vattenbruk. Det innebär att det finns få odlingssystem som är 

direkt jämförbara med varandra och vattenbruken kommer att få bedömas från fall till 

fall för att klassificeras till rätt verksamhetskod. Det föreligger en viss risk, i och med 

att teknikutveckling pågår, att vattenbrukaren kommer behöva säkerställa att den 

odlingsteknik man avser välja uppfyller kraven som ställs för respektive 

verksamhetskod. Detta för att inte riskera att hamna i ett läge där det i efterhand visar 

sig att prövning av tillåtlighet skett i fel prövningsinstans. Det ska vara enkelt att kunna 

klassificera sin verksamhet till rätt verksamhetskod, i detta skede i processen ska ingen 

bevisföring behöva ske. För att undvika att hamna i en bevisföring för att kunna 

klassificera vilken verksamhetskod som är aktuell finns det behov av vägledning kring 

bland annat hur de begrepp som används i författningsförslagen ska tolkas och 

definieras.  

Beroende av vilken teknik odlaren använder sig av och vilken art som odlas kommer 

behovet av uttag av vatten för vattenbruken variera. Föreslagen indelning i 

verksamhetskoder innebär vissa förenklingar men många vattenbrukare, framförallt de 

som odlar laxfisk, har stora behov av vatten, trots recirkuleringssystem. Detta innebär 

att odlaren kan behöva söka tillstånd för vattenverksamhet för sitt uttag av ytvatten 

(grundvattenuttag är alltid tillståndspliktigt enligt 11 kapitlet miljöbalken). Om 

vattenbehovet överstiger 200 000 m3 årligen eller 1000 m3/dygn i hav och sjö eller 

100 000 m3 årligen eller 600 m3/dygn i vattendrag är uttaget tillståndspliktigt och 

tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen36.  

Grova beräkningar visar att även många av de odlare av framförallt laxfisk som har 

verksamheter som innefattas av C-anmälan enligt de nya författningsförslagen sannolikt 

kommer upp i tillståndspliktiga nivåer för sitt vattenuttag.  

Beaktat detta bör det även nämnas att huvudprincipen enligt miljöbalken är att en 

samlad prövning sker (prop. 1997/98:45) varför vattenbrukaren i ett fall där behov av 

prövning både enligt 9 kapitlet och 11 kapitlet i miljöbalken finns kan begära att mark- 

och miljödomstolen eller länsstyrelsen, beroende på vilken prövningsinstans som är 

aktuell att sampröva dessa ärenden, något som innebär administrativa lättnader för 

vattenbrukaren.  

Vattenverksamhet  

Ändringen som föreslås i 11 kapitlet 11 § 2 p, att utförande av anläggningar för odling 

av fisk, blötdjur eller kräftdjur undantas tillståndsplikten för vattenverksamhet innebär 

att samtliga anläggningar för odling av blötdjur och alltså därmed även exempelvis 

ostron undantas reglering genom 11 kapitlet. Detta innebär lättnader för ostronodlare, 

vilka tidigare inte omfattats av detta undantag.  

 

                                                 
36 Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter. 
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Vattenbruk som ej omfattas av undantaget i 11 § 2 p. kommer istället genom föreslagna 

författningsändringar i 19 § 14 p. i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter att 

regleras som vattenverksamheter.  

Odling av exempelvis alger och sjöpungar regleras redan i dag enligt 11 kapitlet 

vattenverksamhet. Nuvarande reglering styrs av den bottenarealgräns som finns i 19 § 

punkt 2–3 som innebär att odlingen är anmälningspliktig vattenverksamhet om den 

uppfyller kriterierna i 19 §. Föreslagen författningsändring att höja bottenarean i 

enlighet med punkt 14 i författningsförslaget innebär administrativa lättnader för 

vattenbrukaren. Att bottenarean höjs till 8000 kvadratmeter innebär framförallt en 

förenkling och administrativ lättnad vid etablering av en ny verksamhet eller vid 

ändringar av befintlig verksamhet i jämförelse med att utgå från de bestämmelser 

gällande bottenareor som i övrigt används för att bestämma när en vattenverksamhet 

anses anmälningspliktig. En anmälan om vattenverksamhet är för vattenbrukaren en 

enklare process och kräver mindre resurser än att ansöka om tillstånd som är en mer 

omfattande, resurs- och tidskrävande process.  

Algodlingar med flera som upptar en bottenyta överstigande 8000 m2 ska enligt 

föreslagen författningsändring därmed fortsättningsvis prövas enligt 11 kapitlet 9 § 

miljöbalken, vilket innebär att tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen för 

vattenverksamheten. Hur många odlingar som kan beröras av föreslagen regeländring 

framgent är inte känt.   

Avgifter för prövning och tillsyn  

Föreslagna ändringar ovan av avgifter för prövning och tillsyn innebär ingen ekonomisk 

skillnad för de tillståndspliktiga vattenbruken. Tillsynsavgiften har justerats med 

anledning av förslag till författningsändringar i 3 kapitlet i miljöprövningsförordningen, 

men har räknats om med utgångspunkt från tidigare gällande avgift.    

En del av tillsynsavgiften beräknas utifrån mängd foder som används och vilken teknik 

som används vid odlingen som andel recirkulering av vattnet samt andel partikelåtertag. 

Parametrarna avgör sedan vilken verksamhetskod verksamheten tillhör i 

miljöprövningsförordningen. Tillsynsavgiften blir dock densamma som tidigare oavsett 

vilken verksamhetskod vattenbruket tillhör. Om vattenbruksföretaget använder den 

maximala vikten av foder inom varje avgiftsgräns enligt föreslagen ändring i 

miljöprövningsförordningen blir avgiften 1 800 kr per kalenderår för alla 

verksamhetskoder. Tidigare var maximala avgiften 45 kr × 40 ton foder = 1800 kr. Ny 

avgift för exempelvis verksamhetskod 50.10 blir 18 kr × 100 ton foder = 1800 kr. 

Avgiften gäller om länsstyrelsen utför tillsynen.  

Om kommunen övertar den operativa tillsynen över vattenbruket kommer avgiften även 

här att bli densamma som tidigare. Motsvarande avgift enligt föreslagen 

författningsändring är 600 kr per kalenderår för maximal vikt av foder inom varje 

avgiftsgräns. Tidigare var maximala avgiften 15 kr x 45 ton foder = 600 kr. Ny avgift 

för exempelvis avgiftskod 50.10 blir 6 kr x 100 ton foder = 600 kr.   

Antal tillståndspliktiga verksamheter som har kommunen som tillsynsmyndighet istället 

för länsstyrelsen bedöms som få.   

De vattenbruk som är undantagna tillståndsplikt för vattenverksamhet behöver göra en 

anmälan om vattenverksamhet. I vissa kommuner är det kommunen istället för 
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länsstyrelsen som handlägger anmälningsärendena. Kommunen kan i vissa fall även 

ansvara för tillsynen av vattenverksamheterna. Kommunen tar då ut en avgift som är en 

timavgift på den faktiska kostnaden för nerlagd tid samt resor. Timavgiften är olika för 

olika kommuner och beslutas av kommunfullmäktige. Detta kan alltså innebära 

kostnader för vattenbrukaren 
 

Betydande miljöpåverkan  

Odling av fisk motsvarande en B-verksamhet i enligt med 3 kapitlet 1 § 

miljöprövningsförordning (2013:251) är en sådan verksamhet som ska antas medföra en  

en betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 20 § första stycket 2p miljöbalken. 

Föreslagna författningsändringar innebär att vattenbruk ska behovsbedömas om det ska 

antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Föreslagna författningsändringar av verksamheter och åtgärder innebär att vattenbruk 

kan, i de fall en bedömning görs att verksamheten inte ska utgöra betydande 

miljöpåverkan resultera i att tillståndsprocessen därmed blir mindre omfattande med 

enbart undersökningssamråd (mindre samrådskrets) och en liten 

miljökonsekvensbeskrivning. Detta kan innebära mindre omfattande krav på 

utredningar samt en mindre omfattning av miljökonsekvensbeskrivningen till ansökan. 

Resultatet av en sådan ändring utgör både administrativa lättnader samt 

kostnadsminskningar för vattenbrukarna. Hur stora dessa administrativa lättnader och 

kostnadsminskningar kan vara beror av en rad olika faktorer.  

Att vattenbruket behovsbedöms kommer dock i vissa fall även innebära längre 

tillståndsprocesser om vattenbrukaren istället för att starta med ett avgränsningssamråd, 

som idag, inleder med ett undersökningssamråd och efter en tid efter inlämnad 

samrådsredogörelse får ett beslut om att verksamheten utgör en betydande 

miljöpåverkan. Den tid det tar att erhålla beslut om betydande miljöpåverkan det kan 

dock varierar mellan länsstyrelserna. Enligt 14 § i miljöbedömningsförordning 

(2017:966) ska länsstyrelsen så snart som möjligt och senast 60 dagar efter att ha fått 

samrådsredogörelsen avgöra om huruvida verksamheten eller åtgärden kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har dock möjlighet, om det är 

nödvändigt på grund av verksamhetens eller åtgärdens art, komplexitet, lokalisering 

eller omfattning, att förlänga denna tid. Länsstyrelsen ska i så fall, innan den 

ursprungliga tidsfristen löpt ut, informera den som avser att bedriva verksamheten eller 

vidta åtgärden om skälen för förlängningen och ange när beslutet senast kommer att 

meddelas. 

Ett beslut om att verksamheten eller åtgärden har betydande miljöpåverkan innebär att 

samrådskretsen ska utvidgas, det vill säga samrådskretsen är bredare i 

avgränsningssamrådet än vid undersökningssamrådet. Avgränsningssamråd tar i sin tur 

tid, då remissinstanserna måste få tid på sig att yttra sig och samrådsmöten för 

allmänheten ska hållas, inom ramarna för avgränsningssamrådet.   

Kommunen  

I Sverige finns det 290 kommuner, varav 123 har aktiva vattenbruksföretag inom sin 

kommun.   
 

Bestämmelser om vissa verksamheter och verksamhetskoder  

Föreslagna författningsändringar ovan av vissa verksamheter och verksamhetskoder 

innebär inga stora förändringar för kommunerna. Anmälningsärendena bedöms ligga på 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1998-0808_K6_P20?src=document
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ungefär samma nivå då vissa ärenden faller bort om fler vattenbruk inte når upp till 

nivån för anmälningsplikt, samtidigt som ärenden tillkommer om andra vattenbruk inte 

når upp till nivån för tillståndsplikt och istället blir anmälningspliktiga.   

 

För att kommunerna ska kunna bedöma om ett vattenbruk har ett visst partikelåtertag 

eller en viss recirkuleringsgrad kan vägledningar komma att behövas för att säkerställa 

att dessa bedömningar görs på samma sätt över hela landet. Kunskap om vattenbruk 

som bransch är även generellt begränsad och risk finns att olika kommuner kommer att 

göra olika bedömning av tillåtlighet vilket bland annat ökar rättsosäkerheten. Därav är 

det mycket viktigt att nationell vägledning tas fram om olika odlingstekniker och för 

olika arter och dessas miljöpåverkan.  

 

Vattenverksamhet  

Förändringarna kopplade till 11 kapitlet i miljöbalken får för de flesta kommuner endast 

mindre konsekvenser. För de kommuner där handläggning av anmälan om 

vattenverksamhet delegerats från länsstyrelsen till kommunen kommer dock dessa 

ärenden att handläggas av kommunen. Även tillsynen av vattenverksamheten hanteras i 

regel då av kommunen. I dessa kommuner kan antalet ärenden, kanske framförallt längs 

västkusten där dessa odlingar kan förväntas, möjligen öka något. För att kommunerna 

ska handlägga dessa anmälningsärenden på likartat vis och att kraven som ställs på 

verksamheterna blir likartade för liknande verksamheter finns behov av nationell 

vägledning.  

 

I de fall länsstyrelsen handlägger anmälan om vattenverksamhet skickas dessa i regel på 

remiss till aktuell kommun. Antal remisser kan komma att öka något men antalet 

verksamheter som kommer att omfattas av kravet att anmäla vattenverksamhet utifrån 

anspråk på bottenarea bedöms vara få. 

 

Avgifter för prövning och tillsyn  

Föreslagna ändringar ovan av avgifter för prövning och tillsyn innebär ingen ändring för 

kommunerna då förslaget endast omfattar tillståndspliktiga B-verksamheter. I de fall 

kommunen tar över tillsynen på B-verksamheter från länsstyrelsen innebär det en ökad 

intäkt då avgiften tidigare var 22,5 kr för den maximala vikten av foder inom varje 

avgiftsgräns mot föreslaget 600 kr. Antal tillståndspliktiga vattenbruk där kommunen 

tar över tillsynen antas dock vara relativt få och påverkan på kommunernas ekonomi 

begränsad. 
 

Betydande miljöpåverkan  

Föreslagna ändringar ovan av verksamheter och åtgärder som ska eller inte ska antas 

medföra en betydande miljöpåverkan innebär mycket liten eller ingen påverkan på 

kommunerna. Odling av fisk motsvarande en C-verksamhet i enligt med 3 kapitlet 2 § 

miljöprövningsförordning (2013:251) är en sådan verksamhet som ska behovsbedömas.  

Föreslagna författningsändringar innebär därmed ingen skillnad gentemot nuvarande 

reglering att behovsbedömning ska göras om verksamheten eller åtgärden ska antas 

medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 
 

Länsstyrelsen  

Bestämmelser om vissa verksamheter och verksamhetskoder  

Föreslagna ändringar som omfattar vissa verksamheter och verksamhetskoder innebär 

att länsstyrelsen kan förväntas få färre ärenden om fler vattenbruk inte når upp till 

tillståndsplikt. Länsstyrelserna får därmed mindre intäkter, men också minskad 
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belastning som frigör tid och resurser som kan gynna ärendehantering för andra 

ärenden. 

 

För att länsstyrelserna ska kunna bedöma om ett vattenbruk har ett visst partikelåtertag 

eller en viss recirkuleringsgrad kan vägledningar komma att behövas för att säkerställa 

att dessa bedömningar görs på samma sätt över hela landet.  

 

Med anledning av dessa förändringar kan behov hos vattenbrukaren uppstå att anmäla 

sin C-verksamhet till kommunen och samtidigt anmäla ett vattenuttag till länsstyrelsen 

enligt 11 kapitlet miljöbalken. Huvudprincipen enligt miljöbalken är att en samlad 

prövning sker (prop. 1997/98:45) varför länsstyrelsen i ett sådant fall kan sampröva 

dessa ärenden. En sådan samprövning innebär en ökad administrativ börda för 

länsstyrelsen, särskilt med anledning av att de vanligen inte hanterar C-anmälningar.  

 

Kunskap om vattenbruk som bransch är även generellt sett begränsad och risk finns att 

olika länsstyrelser kommer att göra olika bedömning av tillåtlighet vilket ökar 

rättsosäkerheten. Därav är det mycket viktigt att nationell vägledning tas fram om olika 

odlingstekniker och för olika arter och deras miljöpåverkan.  

 

Vattenverksamheter  

Förändringarna kopplade till 11 kapitlet i miljöbalken får för de flesta länsstyrelser inga 

eller endast mindre konsekvenser. De länsstyrelser som kan förväntas få fler (ett mindre 

antal) anmälningsärenden för odling av exempelvis alger och sjöpungar är idag främst 

de belägna vid Sveriges västkust.  

 

För att länsstyrelserna ska handlägga dessa anmälningsärenden på likartat vis och att 

kraven som ställs på verksamheterna blir likartade för liknande verksamheter finns 

behov av nationell vägledning. Länsstyrelsen innehar även tillsynen för 

vattenverksamheter varför vägledning behövs från nationella myndigheter hur en sådan 

ska bedrivas på exempelvis algodlingar.  
 

Avgifter för prövning och tillsyn  

Föreslagna ändringar av avgifter för prövning och tillsyn innebär ingen ekonomisk 

påverkan för länsstyrelsen då avgiften för den maximala vikten av foder inom varje 

avgiftsgräns är densamma som tidigare. Det innebär heller ingen administrativ påverkan 

på ärendehanteringen eller antal inkomna ärenden.   
 

Betydande miljöpåverkan  

Föreslagna ändringar ovan av verksamheter och åtgärder som ska eller inte ska antas 

medföra en betydande miljöpåverkan innebär att fler ärenden om betydande eller inte 

betydande miljöpåverkan måste handläggas av länsstyrelsen vilket bidrar till ökad 

administrativ börda.  

 

Även det faktum att vattenbruket är en näring som kan inbegripa många olika tekniker 

och arter kan innebära att dessa beslut kan vara komplicerade. Vägledning kan därför 

behövas från de centrala myndigheterna för att minimera konsekvenserna 

 

Miljöprövningsdelegationen  

Inom länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Östergötland, Kalmar, Skåne, Hallands, 

Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbotten och Norrbottens län 
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finns en miljöprövningsdelegation. Syftet med miljöprövningsdelegationerna är bland 

annat att få en mer kvalificerad och effektiv tillståndsprövning av B-verksamheter. 

 

Bestämmelser om vissa verksamheter och verksamhetskoder  

Föreslagna ändringar ovan av vissa verksamheter och verksamhetskoder innebär att 

miljöprövningsdelegationen kan förväntas få färre ärenden om fler vattenbruk inte når 

upp till tillståndsplikt.  

 

Kunskap om vattenbruk som bransch är även generellt sett begränsad och risk finns att 

olika miljöprövningsdelegationer kommer att göra olika bedömning av tillåtlighet vilket 

bland annat ökar rättsosäkerheten. Därav är det mycket viktigt att nationell vägledning 

tas fram om olika odlingstekniker och för olika arter och deras miljöpåverkan.  

 

Vattenverksamheter  

Föreslagna ändringar i 11 kapitlet miljöbalken samt förordning (1998:1388) om 

vattenverksamheter bedöms inte påverka miljöprövningsdelegationerna eftersom de inte 

prövar vattenverksamheter.  
 

Avgifter för prövning och tillsyn  

Föreslagna ändringar av avgifter för prövning och tillsyn innebär ingen ekonomisk 

påverkan för miljöprövningsdelegationerna då avgiften för den maximala vikten av 

foder inom varje avgiftsgräns är densamma som tidigare. Det innebär heller ingen 

administrativ påverkan på ärendehanteringen eller antal inkomna ärenden.   
 

Betydande miljöpåverkan  

Föreslagna ändringar ovan av verksamheter och åtgärder som ska eller inte ska antas 

medföra en betydande miljöpåverkan innebär att en viss andel av de vattenbruksärenden 

som beslutas av miljöprövningsdelegationen har beslutats att inte utgöra en betydande 

miljöpåverkan vilket får till konsekvens att miljökonsekvensbeskrivningen har en 

mindre omfattning. Detta resulterar sannolikt i mindre omfattande material att gå 

igenom vid handläggning av ärendet, vilket bör kunna leda till en kortare 

handläggningstid av vattenbruksärenden hos miljöprövningsdelegationen.  

 

Mark- och miljödomstolen  

I Sverige finns fem stycken Mark- och miljödomstolar, vilka är lokaliserade vid Nacka, 

Växjö, Vänersborg, Östersund och Umeå tingsrätter.   
 

Bestämmelser om vissa verksamheter och verksamhetskoder  

Domstolarna hanterar överklaganden från miljöprövningsdelegationen, huruvida dessa 

författningsändringar kommer att resultera i att fler eller färre ärenden överklagas är 

svårt att dra några egentliga slutsatser kring.  

 

Vissa vattenbruk har uttag av yt- eller grundvatten. Beroende på verksamhetens storlek, 

odlingsteknik och odlingsart kan vattenbruken nå nivåer av sina vattenuttag som 

omfattas av tillståndsplikt enligt 11 kap miljöbalken. Om ett vattenuttag överskrider 

200 000 m3/år eller 1000 m3/ dygn i sjö eller hav eller 100 000 m3/år eller 600 m3/dygn i 

vattendrag krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen. Det är inte osannolikt att 

många vattenbruk uppnår dessa nivåer trots att de använder en i sammanhanget relativt 

liten fodermängd. Dessa uttag hanteras redan idag av mark- och miljödomstolarna 

varför detta inte kommer innebära någon ytterligare belastning.  
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Med anledning av dessa förändringar kan behov hos vattenbrukaren uppstå att anmäla 

sin C-verksamhet till kommunen och samtidigt tillståndspröva ett vattenuttag enligt 11 

kapitlet miljöbalken hos mark- och miljödomstolen. Huvudprincipen enligt miljöbalken 

är att en samlad prövning sker (prop. 1997/98:45) varför mark- och miljödomstolen i ett 

sådant fall kan sampröva dessa ärenden. En sådan samprövning innebär en ökad 

administrativ börda för domstolen. 

 

Kunskap om vattenbruk som bransch är även generellt sett begränsad och risk finns att 

olika mark- och miljödomstolar kommer att göra olika bedömning av tillåtlighet vilket 

bland annat ökar rättsosäkerheten. Därav är det mycket viktigt att nationell vägledning 

tas fram om olika odlingstekniker och för olika arter och deras miljöpåverkan.  

 

Vattenverksamheter  

Tillståndspliktiga anläggningar för odling av exempelvis alger och sjöpungar kommer 

tillsammans med eventuella överklaganden av anmälningspliktiga ärenden gällande 

detsamma hanteras av mark- och miljödomstolen. Framförallt bedöms domstolen i 

Vänersborg men även i viss mån Växjö hantera dessa ärenden utifrån deras geografiska 

läge och detta kan komma att innebära fler ärenden.  

 

Mark- och miljödomstolarna kan behöva vägledningar från nationella myndigheter 

gällande hanteringen av dessa ärenden.  
 

Avgifter för prövning och tillsyn  

Föreslagna ändringar av avgifter för prövning och tillsyn innebär ingen ekonomisk 

påverkan för mark- och miljödomstolen då avgiften för den maximala vikten av foder 

inom varje avgiftsgräns är densamma som tidigare. Det innebär heller ingen 

administrativ påverkan på ärendehanteringen eller antal inkomna ärenden.   
 

Betydande miljöpåverkan  

Föreslagna ändringar ovan av verksamheter och åtgärder som ska eller inte ska antas 

medföra en betydande miljöpåverkan innebär att vissa överklagningsärenden, 

framförallt de verksamheter som inte har en betydande miljöpåverkan, kommer ha en 

mindre omfattning vilket kan leda till kortare handläggningstider.  

 

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan får inte överklagas särskilt, vilket 

framgår av 6 kap. 27 § miljöbalken. Beslutet om betydande miljöpåverkan kan istället 

överklagas i samband med beslutet/domen i tillståndsärendet. Författningsförslaget har 

därmed en viss betydelse för mark- och miljödomstolarna på så vis att antalet 

överklagan kan öka.   

 

Regeringen och nationella myndigheter  

Bestämmelser om vissa verksamheter och verksamhetskoder  

 

Föreslagna författningsändringar ovan av vissa verksamheter och verksamhetskoder 

innebär framförallt en ökad administration för att genomföra ändringarna för 

regeringen.  

 

Eventuella tillkommande ändringar, inom berörda författningsändringar, som i allmänna 

råd/vägledningsdokument samt ändringar i föreskrifter innebär en ökad administration 

för berörda nationella myndigheter, framförallt Havs- och vattenmyndigheten, 

Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Den administrativa påverkan bör inte vara av 
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någon större omfattning. Myndigheterna kan dock behöva lägga resurser på 

ny nationell vägledning för föreslagna författningsändringar. 

 

De nationella myndigheterna yttrar sig i regel endast vid prövning av 

tillståndspliktiga verksamheter och i överklagningsärenden där de vill driva praxis. Nya 

och fler verksamhetskoder kan innebära ny praxis och därmed yttranden från nationella 

myndigheter i prövningsärenden. 

 

Vattenverksamheter 

De nationella myndigheterna yttrar sig i regel endast vid prövning av 

tillståndspliktiga verksamheter och i överklagningsärenden där de vill driva praxis.  

Ändringar i 11 kapitlet kan innebära ny praxis och därmed yttranden från nationella 

myndigheter i prövningsärenden. 

 

Eventuella tillkommande ändringar, inom berörda författningsändringar, som i allmänna 

råd/vägledningsdokument samt ändringar i föreskrifter innebär en ökad administration 

för berörda nationella myndigheter, framförallt Havs- och vattenmyndigheten. Den 

administrativa påverkan bör inte vara av någon större omfattning. Myndigheterna kan 

dock behöva lägga resurser på ny nationell vägledning för föreslagna 

författningsändringar. 

 

Avgifter för prövning och tillsyn  

Föreslagna författningsändringar ovan av avgifter för prövning och tillsyn påverkar inte 

regeringen och de nationella myndigheterna. Det är tillsyns- och prövningsmyndigheter 

som har rätt att ta betalt av verksamhetsutövare för tillsyn och vid tillståndsprövning. 

Reglerna om detta finns i 27 kap. miljöbalken och i förordningen (1998:940) om 

avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De nationella myndigheterna utövar 

generellt inte tillsyn och är inte prövningsmyndighet i detta fall. Det som kan vara 

aktuellt är att de uttar en ersättning för rättegångskostnader.  

 

Betydande miljöpåverkan  

I 10–13 §§ i miljöbedömningsförordning (2017:966) beskrivs vad som ska beaktas i 

bedömningen av om en verksamhet eller åtgärd innebär betydande miljöpåverkan. 

Dessa beskrivningar är inte specifik för vattenbruk utan gäller för alla verksamheter och 

åtgärder som omfattas av miljöbedömningsförordningen. Beaktat att kunskap om 

vattenbruksverksamheter är begränsad föreligger en risk att berörda myndigheter kan 

uppleva att det är svårt att göra denna bedömning.  Föreslagna författningsändringar 

avseende betydande miljöpåverkan och dess konsekvenser för vattenbrukare, kommuner 

och länsstyrelserna bör kunna minimeras genom att nationell vägledning tas fram som 

ska utgöra stöd vid bedömning av om en vattenbruksverksamhet kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Detta innebär då en ökad administration för framförallt Havs- 

och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.  
 

5.4.2 Miljömässiga konsekvenser   

Sammanfattande bedömning 

Jordbruksverkets bedömning är att förändringarna kan genomföras och de 

miljömässiga konsekvenserna bedöms vara av mindre omfattning.  
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Gränserna för när ett vattenbruk omfattas av en C-anmälan höjs, vilket i vissa fall kan 

innebära lokala miljömässiga konsekvenser beroende på verksamhetens utformning och 

särskilt om val av plats för verksamheten är ogynnsam. Förbättringar i foder och 

utfodringsteknik gör att utsläppen per exempelvis kilo producerad fisk minskat kraftigt 

över tid, detta i kombination med ny teknik som i vissa anläggningar renar vatten och 

minskar utsläppen till vattenmiljön bidrar till varför dessa gränser kan höjas.  

 

Med avstamp i administrativa lättnader kan mindre vattenbruksverksamheter komma att 

expandera utan att bli B-verksamheter med de föreslagna ändringarna vilket innebär 

att de även kan komma att ge upphov till större miljöpåverkan. Föreslagna 

förändringar bör ur ett miljömässigt perspektiv förenas med tydliga vägledningar till 

kommunerna från nationella myndigheter för att säkerställa bibehållet miljöskydd. 

Förändringarna bör även kunna ge upphov till fler mindre vattenbruk som nyttjar ny 

teknik och odlar nya arter. Nya arter regleras genom andra lagrum varför detta inte 

bör utgöra någon negativ miljömässig konsekvens av föreslagna författningsändringar.  

 

Miljömässigt är det att föredra att odling av exempelvis alger och sjöpungar som ej 

regleras enligt 9 kapitlet i miljöbalken står under reglering från 11 kapitlet än att dessa 

vattenbruk står utan reglering. Förutsatt att vägledningar tas fram till framförallt 

länsstyrelserna bör dessa vattenbruk, trots mindre omfattande prövningsprocesser för 

anläggningar mindre än 8000 m2 kunna bedrivas med gott miljöskydd.   

 

Behovsbedömningen av vattenbruk gällande B-verksamheter bedöms inte få några 

större miljömässiga konsekvenser utan främst administrativa.  

 

Miljökonsekvenser 

Bestämmelser om vissa verksamheter och verksamhetskoder  

 

Miljömässigt har många vattenbrukstekniker uppvisat minskade utsläpp över tid. Detta 

gäller i synnerhet odling av fisk i öppna kassar där både fodren och utfodringstekniken 

förbättrats mycket sedan 1980-talet, vilket resulterat i mindre utsläpp till vattenmiljön.  

 

Fiskfodren innehåller idag bättre råvaror än tidigare och för många av de arter som 

odlas i kommersiell skala finns idag mycket goda kunskaper rörande deras 

näringsbehov. Det har resulterat i bättre fodersammansättningar som fisken kan 

tillgodogöra sig bättre än tidigare. Fisken har således vad man kallar en bättre 

foderkonvertering, den växer bättre per enhet foder som matas, det vill säga mer tillväxt 

och mindre foderspill. Andelen fosfor i fodren har minskat och så även mängderna av 

fosfor i utsläpp till vattenmiljön från odling. 

  

Enligt en ny finsk sammanställning inom projektet aqua IMPACT som berör 

miljöpåverkan från kassodlingar med regnbågslax och miljöpåverkans förändringar över 

tid har näringsutsläppen från kassodlingar i kustområden från början av 1980-talet 

minskat med 76 procent för fosfor och 70 procent för kväve. Dessa stora minskningar 

tillskrivs att foder och utfodringsteknik genomgått stora förbättringar, att kunskapen hos 

den enskilda odlaren ökat samt stora förbättringar i foderkonvertering (ca 47 procent) 

som delvis beror på de framgångar som avel har resulterat i37.  

 

                                                 
37 Luke, 2019, Feeding practices, feed development and genetics have reduced nutrient loading of 

rainbow trout farming by over 65 %. 
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Föreslagna författningsändringar innebär att större verksamheter än tidigare inte 

kommer omfattas av kraven att anmäla en C-verksamhet d.v.s. de kategoriseras som en 

U-verksamhet. Beaktat förbättringar i foder och utfordring ger ett vattenbruk såsom en 

öppen kassodling inte upphov till samma miljöpåverkan som för trettio år sedan. En 

miljömässig konsekvens av föreslagen författningsförändring är att verksamheten inte 

står under samma kontrollerade tillsyn som verksamheter som uppnår gränsen för C-

anmälan. Men oavsett vilken kategori som den tilltänkta verksamheten tillhör gäller 

miljöbalken och den som driver eller planerar att driva en verksamhet eller vidta en 

åtgärd ska tillförskaffa sig den kunskap som behövs. U-verksamhet är generellt en 

verksamhet med liten miljöpåverkan och som därav vanligen inte kräver tillstånd eller 

anmälan. Beaktat att en höjning har föreslagits kan en påverkan på miljön riskera att 

uppstå från denna typ av verksamhet, speciellt om exempelvis dess lokalisering är 

olämplig.  

 

Föreslagna författningsändringar innebär även att vissa mindre befintliga vattenbruk kan 

utöka utan att omfattas av större administrativa bördor. Ett ökat vattenbruk kan innebära 

ökade utsläpp lokalt beroende på vattenbrukets inriktning. Beaktas de foder- och 

utfodringsförbättringar som skett över tid är påverkan per ton foder dock mycket mindre 

idag än när de gränser för C- respektive B-verksamhet bestämdes varför denna 

förändring i fodermängd inte har fullt så stor påverkan på miljön som kan tyckas vid en 

jämförelse enbart utifrån ton foder.  

 

För de enskilda fall där det föreligger en risk för att en verksamhet kan medför risk för 

betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller 

miljön får en tillsynsmyndighet med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs. Tillsynsmyndigheten får även, 

med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om 

tillstånd även fast tillståndsplikt saknas för den aktuella verksamheten. 

Författningsändringarna och de lättnader det innebär för en vattenbruksverksamhet att 

utgöra en C-verksamhet istället för en B-verksamhet kan ge motivation till att uppföra 

denna typ av anläggning eller genomföra förändringar i sin anläggning rörande 

partikelåtertag eller recirkuleringsgrad. Åtgärder kopplade till partikelåtertag och i viss 

mån även recirkulering leder i sin tur till en mindre miljöpåverkan kopplat till 

framförallt utsläpp till vattenmiljön. Det är dock av vikt ur miljösynpunkt att tydliga 

vägledningar tas fram åt kommunerna för att möjliggöra bibehållet miljöskydd trots 

föreslagna författningsändringar.  

 

I och med förslagen på de nya bestämmelserna avses reglerna att förenklas och det 

kommer krävas större mängd foder för att komma upp i anmälnings- och tillståndsplikt 

än tidigare. Med enklare regelverk kan fler lockas av att prova att odla nya arter och 

testa nya odlingstekniker. Många nya arter behöver också odlas i 

recirkuleringsanläggningar bland annat på grund av miljö- eller temperaturpreferenser 

eller att de ej får riskera komma ut i naturliga vatten. Det kan finnas miljömässiga risker 

med att odla arter som inte hör hemma i vår svenska natur i de fall dessa organismer 

eller sjukdomar från dessa organismer kan spridas i miljön. Frågeställningar kopplat till 

detta regleras genom andra lagrum om vilken mer information finns i avsnitt 8.  

 

Ur miljösynpunkt vore utsläppsbaserade verksamhetskoder och bestämmelser att 

föredra. Det skulle därigenom bli mycket tydligt hur utsläppen ser ut från varje 

verksamhet. Detta diskuteras ovan i avsnitt 7. Däremot bör föreslagna 
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författningsändringar landa i en likvärdig reglering av utsläpp genom villkor. Detta 

eftersom de villkor som sätts för vattenbruksverksamheter ofta inkluderar 

utsläppsmängder till vattenmiljön.  

 

Gällande vattenuttag så kan storleken för dessa innebära tillståndsplikt för 

vattenverksamhet för många vattenbruk. Att undanta allt vattenbruk från tillståndsplikt 

och eller anmälningsplikt för vattenuttag skulle kunna avhjälpa och ytterligare förenkla 

för vattenbrukaren. Detta skulle dock vara en kontroversiell lösning där bibehållet 

miljöskydd inte kan garanteras beroende på lokalisering och de volymer vatten som 

behövs för verksamheten. Samtidigt ska dubbelprövning undvikas enligt propositionen 

(prop. 1997/98:45 del 2 sid. 133). Undantagen i 11 kapitlet 11 § miljöbalken motsvarar 

undantaget i 4 kapitlet 1 a § vattenlagen vilken härstammar från en utredning om 

samordningen mellan dåvarande miljöskyddslagen och vattenlagen. I den framkommer 

att syftet med samordningen är att samhällets resurser ska utnyttjas så effektivt som 

möjligt och en prövning av olika tillståndsmyndigheter av i stort sett samma frågor kan 

inte anses innebära ett effektivt resursutnyttjande. Därtill kommer att en sådan ordning 

för den enskilde är kostsam och upplevs som onödigt byråkratisk. En strävan måste 

därför vara att försöka förenkla tillståndsprövningen, då det kan ske utan att motstående 

allmänna och enskilda intressen eftersätts (prop. 1984/85:10, sid 17). Vidare framförs 

det att en prövning enligt miljöskyddslagen, nuvarande 9 kapitel miljöbalken, är ”fullt 

tillräcklig” (prop. 1984/85:10, s. 25). Paragrafen lämnades oförändrad vid införandet av 

miljöbalken. De nuvarande teknikerna för fiskodling skiljer sig markant från 1980-talet 

och formuleringen i 11 kapitlet 11 § miljöbalken. Nuvarande formuleringen i 11 § 

beaktar inte eller i endast möjligen liten omfattning system som även skulle innebära en 

vattentäkt, och inte enbart en anläggning i vatten.  

 

Frågan blir då om resonemanget i prop. 1984/85:10 nu skulle ha innefattat vattentäkten 

för att bibehålla en effektiv prövning ur allmän och enskild synpunkt, särskilt med de 

recirkulerande odlingssystemens fördelar ur miljösynpunkt beaktat utsläpp till 

vattenmiljön (inte beaktat övriga miljöeffekter). Ett alternativ skulle vara att ta bort 

”utförande av anläggningar för” i 11 kapitlet 11 § miljöbalken och på så vis inkludera 

hela odlingsverksamheten i undantaget. Detta skulle dock kunna innebära att föreslagna 

författningsändringar behöver ses över och även beakta vattenuttaget samt även 

överväga att införa en verksamhetskod motsvarande tillståndspliktig A-verksamhet. Det 

som talar emot att inkludera hela odlingsverksamheten i undantaget är framförallt att det 

har lyfts under utredningen att prövning i mark- och miljödomstolen i många fall är 

önskvärt och det alternativet skulle i så fall kunna försvinna. 

 

Vattenverksamhet  

Miljömässigt är det att föredra att odling av exempelvis alger och sjöpungar som inte 

regleras enligt 9 kapitlet i miljöbalken står under reglering från 11 kapitlet än att dessa 

vattenbruk står utan reglering. Dessa verksamheter tar en yta i anspråk i aktuellt 

vattenområde där naturligt förekommande djur- och växtliv kan påverkas på botten. 

Ansvarig myndighet för prövning och tillsyn (mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen 

eller i vissa fall kommunen) kommer i denna handläggning både kunna förbjuda en 

anmäld verksamhet exempelvis om platsen anses olämplig samt besluta om villkor eller 

skyddsåtgärder eller för anmälningspliktiga verksamheter förelägga om tillståndsplikt i 

de fall det anses nödvändigt. För att miljöskydd ska kunna säkerställas och upprätthållas 

kan möjligen tillsynen utformas särskilt för dessa anläggningar med hjälp av vägledning 

från nationella myndigheter.  
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Ändringarna i 11 kapitlet, 11 § miljöbalken innebär att även anläggningar för 

ostronodling undantas reglering genom 11 kapitlet. Ostron regleras däremot, i likhet 

med musslor genom 9 kapitlet miljöbalken samt i förordningen om fisket, vattenbruket 

och fiskerinäringen och miljöskyddet bör kunna vara fullgott genom detta.  

 

Betydande miljöpåverkan  

Att betydande miljöpåverkan föreslås behovsprövas bör inte innebära några särskilda 

miljökonsekvenser. Detta eftersom de vattenbruk som är av mer omfattande karaktär 

även fortsatt kommer att bedömas ha en betydande påverkan vilket innebär att 

efterföljande prövning ställer högre krav på utredningar och omfattningen av 

miljökonsekvensbeskrivningen. De vattenbruk som kommer att bedömas att inte utgöra 

betydande miljöpåverkan kommer omfattas av mindre omfattande krav i 

prövningsprocessen men detta beslut grundar sig i förväntad miljöpåverkan varför 

miljöpåverkan kan förväntas vara ringa från dessa verksamheter. 
 

5.4.3 Övriga konsekvenser  

Sammanfattande bedömning 

Jordbruksverkets samlade bedömning är att föreslagna författningsändringar kan 

genomföras och konsekvenserna på övriga aktörer bedöms som små. Konsekvenserna 

av författningsändringarna bedöms främja ny teknik och odling av nya arter i 

förhållande till nollalternativet, att inga förändringar genomförs.   

 

Konsekvenser övriga aktörer 

Föreslagna författningsändringar bedöms ha små konsekvenser för övriga aktörer som 

närboende, organisationer, konsulter och advokater.  

 

Föreslagna ändringar ovan av bestämmelser om vissa verksamheter och 

verksamhetskoder innebär att myndigheterna öppnar upp för att odling med ny, mindre 

miljöbelastande tekniker kan erbjudas vissa lättnader gällande tillstånd och 

anmälningar. En förhoppning är att en sådan författningsändring kan bidra till att 

utveckla ny teknik, öka livsmedelsproduktionen med en acceptabel miljöpåverkan. 

Konsekvenser för närboende till en sådan verksamhet torde bli mindre i förhållande till 

en verksamhet med större miljöpåverkan. Föreslagna ändringar bedöms inte ha någon 

påverkan för andra aktörer, möjligen om flera av de verksamheter som ska starta upp 

med ny teknik som innebär tillståndspliktig vattenverksamhet, beaktat vattenuttag, kan 

detta innebära mer arbete för konsulter och advokater.  

 

Författningsförslaget gällande att odling av exempelvis alger och sjöpungar innefattas 

av anmälningsplikt istället för tillståndsplikt för anläggningar mindre än 8000 m2 i havet 

kan även den komma att leda till teknikutveckling och möjligheter till fler etableringar 

och nya marknader. Konsekvenser för närboende till en sådan verksamhet kan upplevas 

som ökande om författningsförslaget får som konsekvens att fler mindre anläggningar 

startar upp istället för några få stora anläggningar.  För konsulter innebär föreslagna 

ändringar att vattenbrukare kan behöva mindre stöd att genomföra utredningar och 

anmälan om fler mindre anmälningspliktiga verksamheter startar istället för fler 

tillståndspliktiga verksamheter.  Om överklagan sker av dessa anmälningspliktiga 

verksamheter kan detta leda till mer arbete för konsulter och advokater.  
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Övriga aktörer påverkas inte av föreslagna författningsändringar för prövning och 

tillsynsavgifter.  
 

Författningsförslagen gällande betydande miljöpåverkan bedöms inte påverka 

närboende nämnvärt. För konsulter innebär föreslagna ändringar att vattenbrukare kan 

behöva stöd att genomföra undersökningssamråd och upprätta underlag som ska utgöra 

underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan. Om länsstyrelsen fattar beslut att 

verksamheten inte är betydande miljöpåverkan innebär detta att en mindre omfattande 

miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas och ett sådant beslut bör innebära att krav på 

utredningarnas omfattning minskas. Detta kan då innebära minskat arbete för konsulter. 

Om överklagan sker av beslut om betydande miljöpåverkan i samband med att beslut 

eller dom har meddelats av prövningsmyndigheten kan detta leda till mer arbete för 

konsulter och advokater.  

6 Analys av förenklad prövning - 

Samordnad prövning och tillsyn 

I utredningsuppdraget ingår att göra en analys av om befintliga krav på tillstånd, 

registreringar eller anmälningar kan samordnas och i så fall ge förslag på en sådan 

samordning.  

Synpunkter som framförts under utredningsprocessen är betydelsen och vikten av att 

skapa ”en väg in” för vattenbruksverksamheter. Syftet med förslagen är,  

 att skapa en mer kvalificerad och effektiv prövning och tillsyn av 

vattenbruksverksamheter,  

 att undvika dubbelprövning och att beslut mellan olika regelverk står i strid med 

varandra,  

 att tidsbegränsningarna i tillstånden inte är likartade eller samordnade mellan 

och inom en myndighet och,  

 att skapa förutsättningar att uppnå kortare handläggningstider samt begränsa 

antal myndigheter involverade i tillståndsprocessen. 

Synpunkter har även framförts om att det bör göras en översyn om fördelarna respektive 

nackdelarna med att det sker en samordning mellan vattenbruket och den 

livsmedelsproduktion som sker inom de areella näringarna.  

Färre berörda myndigheter och en ökad samordning mellan myndigheter uppges vara 

den åtgärd som skulle kunna ha en stor inverkan på förenklad prövning av 

vattenbruksverksamheter och kunna bidra till uppfyllelse av flera av målen i 

livsmedelsstrategin och dess handlingsplan.  

Vår analys har visat att ett stort hinder för att vattenbruket ska öka i Sverige är även att 

prövningsmyndigheterna inte bifaller ansökan om tillstånd eller ansökta 

produktionsökningar tillsammans med långa överklagningsprocesser.  
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I arbetet med uppdraget har Jordbruksverket beaktat redan pågående förenklings- och 

digitaliseringsinitiativ med liknande målsättning, bl.a. ”Digitala tjänster i 

livsmedelskedjan” projektet som har genomförts i samarbete mellan Jordbruksverket, 

Livsmedelsverket och Tillväxtverket. Myndigheterna har fått ett uppdrag från 

regeringen (beslut N2017/04767/DL) att utveckla digitala tjänster som bidrar till 

förenklad information, guidning och service för företag i livsmedelskedjan, där 

vattenbruk valts ut som pilotbransch. Målsättningen med uppdraget var att göra det 

enklare för företagare att starta och driva företag i livsmedelskedjan, samt att underlätta 

företagens kontakter med myndigheter på lokal, regional och statlig nivå. Kunskap som 

inhämtats inom ramarna för detta uppdrag, både vid policylabb och designsprint där 

flertal olika aktörer deltagit, samt dokumentation som skett i samband med dessa, har 

kommit till mycket god användning även i denna utredning. 

Som ett första steg i arbetet har man publicerat en myndighetsövergripande checklista 

för att starta och driva vattenbruk. Checklistan på verksamt.se ger företagaren en bra 

överblick över startprocessen. Däremot får företagaren inte någon återkoppling, 

statusuppdatering eller hjälp med förifyllda uppgifter. Möjligheterna att få uppgifter 

förifyllda är idag begränsade. 

I vidare arbete har man tagit fram en prototyp på en så kallad samtjänst (samlat 

uppgiftslämnande) för vattenbruk och identifierat vilka förutsättningar och hinder som 

finns för att realisera den. Man avgränsade prototypen till fem olika tillstånd, där 

vattenbrukaren behöver lämna uppgifter till länsstyrelsen, Livsmedelsverket, 

Jordbruksverket och kommunen. De efterfrågade uppgifterna i de fem tillstånden kan 

minska med minst 36 procent från 296 till ca 190, genom att varje uppgift bara behöver 

fyllas i en gång. Prototypen på samtjänst för vattenbruk kommer att realiseras inom 

ramen för uppdraget som Tillväxtverket fått från regeringen (N2019/03240/JL) att 

genomföra regelförenkling med fokus på hela livsmedelkedjan genom utveckling av 

verksamt.se.  

De lättnader som samtjänsten kommer att erbjuda är bl. a. att företagaren inte längre 

behöver hålla ordning på vilka myndigheter som behöver kontaktas och i vilken 

ordning. De behöver inte heller gå in på respektive myndighets och kommunens 

webbsida för att fylla i blanketter, utan företagaren kan få all sin status och återkoppling 

från alla berörda myndigheter och kommuner samlat på en plats. Hen kan även få 

notiser om viktiga händelser som berör just ens egna företag, t.ex. tillstånd som behöver 

förnyas. 

I arbetet med att identifiera vilka hinder som finns för att realisera en samtjänst för 

vattenbruk har projektet gjort några avgränsningar38. Både samrådsprocessen samt 

tillstånd för miljöprövning B har bedömts vara för komplicerade för att bli inkluderande 

i samtjänsten (många intressenter involverade, tar lång tid etc.). Projektet har även gjort 

bedömningen att samtjänsten inte kommer att förbättra interna processer och regler på 

respektive myndighet/kommun, på grund av de regelverk som finns och de mandat 

respektive myndighet har. I slutrapporten för uppdraget redovisas även ett antal 

juridiska frågor som behöver klargöras vid utveckling av samtjänsten, bl. a. inom 

rättsområdena kompetens och legalitet, offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt, 

dataskydd, informationssäkerhet och säkerhetsskydd, bevarande och gallring samt 

                                                 
38 Slutrapport – Uppdrag inom ramen för livsmedelsstrategin att utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan, 2020, 

Jordbruksverket 
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upphandling och avtal. Projektet har lyft fram att det behövs författningsändringar, 

framförallt gällande myndigheternas uppdrag (kompetens och legalitet) men även 

informations- och personuppgiftshantering. 

Jordbruksverket har gjort en bedömning att det inte är möjligt att inom ramen för detta 

uppdrag föreslå författningsändringar för att skapa en enda väg in för hela 

tillståndsprövningsprocessen eftersom det är både komplexa frågor och många 

myndigheter (Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, 

Länsstyrelsen, kommuner) och regelverk som omfattas. Jordbruksverket föreslår vidare 

arbete avseende dessa frågor. Förenklad prövning och tillsyn av 

vattenbruksverksamheter oavsett om det handlar om att det skapas ”en väg in” eller 

färre vägar in än idag bedöms dock vara ett viktigt mål att sträva mot för att göra det 

möjligt att öka produktionen inom vattenbruket samt på sikt uppnå produktionsmålen.  

6.1 Förenklad och förbättrad tillståndsprövning och 

tillsyn 

6.1.1 Hinder  

6.1.1.1 Vattenbruk som areell näring 

I Jordbruksverkets utredning 2011 samt i samband med de workshops och 

arbetsgruppsmöten som genomförts inom ramarna för denna utredning har synpunkter 

framkommit om att vattenbruket bör klassas som en areell näring och inte en miljöfarlig 

verksamhet.  

6.1.1.2 Tillståndsprövning 

Vattenbruket är en bransch som omfattas av flera olika parallella regelverk vilket 

innebär att det är flera myndigheter men även flera olika sakområden inom en 

myndighet som ansvarar för tillstånd, anmälningar, dispenser, godkännande etc. 

Vattenbrukaren kan behöva lämna in samma uppgifter till flera olika myndigheter, och 

även till flera olika enheter inom samma myndighet. Det förekommer även att olika 

beslut, i enligt med olika regelverk, står i strid med varandra likaså att 

tidsbegränsningen av tillstånden i olika beslut inte är överensstämmande med varandra. 

Det förekommer även att tillstånd beviljas enligt ett regelverk men avslås enligt ett 

annat. 

Vattenbrukarna upplever även att det är svårt att veta vilket underlag som de ska ha 

med in i prövningsprocessen. Processerna tar dessutom flera år och det finns en 

oförutsägbarhet i alla olika moment. Detta skapar komplexa och tidskrävande 

utredningar samt långa prövningsprocesser som leder till en byråkratisk och orimligt 

dyr tillståndsprocess.  

Det upplevs svårt, för såväl vattenbrukare som handläggare på berörda myndigheter, att 

få en god översikt över processen från uppstart av vattenbruk till kontroll och tillsyn. 

Det är därmed svårt för berörda myndigheter att exempelvis kunna vägleda en 

vattenbrukare genom alla parallella regelverk. Samordningen mellan och inom berörda 

myndigheter brister vilket har lett till en osmidig och ineffektiv prövning (och tillsyn).  
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6.1.1.3 Tillsyn 

Den tillsyn och kontroll som bedrivs hos vattenbruksföretagen sker idag enligt flera 

olika parallella regelverk, likt tillståndsprövningen, vilket innebär att det är flera 

myndigheter men även flera olika sakområden inom en myndighet som har 

tillsynsansvaret.  

Den tillsyn som bedrivs upplevs som otydlig av företagen. Bland annat är den inte 

samordnad varken mellan myndigheter eller inom en myndighet. Det finns företagare 

som har rapporterat om omfattande tillsynsbesök under ett år för en och samma 

verksamhet. Det kan även resultera i höga tillsynsavgifter.   

Hur tillsynen bedrivs hos företagaren varierar även mellan olika län och kommuner. 

Många företagare upplever att kompetensen hos de olika tillsynspersonerna varierar. 

Företagen upplever vidare att den omsättning på personal som råder på myndigheterna 

även påverkar kvalitén på tillsynen. Företagen efterfrågar en bättre återkoppling från 

tillsynen, lika bedömningar mellan länen och kommunerna och en högre kompetens om 

vattenbruk bland tillsynshandläggarna. Företagen efterfrågar även samordnade 

tillsynsbesök.  

6.1.1.4 Tidsbegränsade tillstånd 

Tillstånd för vattenbruk med stöd av miljöbalken är oftast tidsbegränsade, ibland till så 

kort tid som 10 år. Äldre miljötillstånd är vanligen inte tidsbegränsade. Miljötillstånd 

kan tidsbegränsas med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken.  

Odlingstillstånd som meddelas med stöd av 2 kap. 16 § förordning (1994:1716) om 

fisket, vattenbruket och fiskerinäringen kan meddelas för viss tid. Äldre odlingstillstånd 

var vanligen inte meddelade för viss tid medan nya tillstånd som meddelas begränsas till 

ca 5 år. 

För de vattenbrukare som omfattas av strandskyddsbestämmelserna förekommer att 

dispens från bestämmelserna tidsbegränsas.  

Dessa olika tillstånd innebär att vattenbrukaren kan få olika tillståndstider i olika beslut 

samt att tillstånden vanligen även löper ut vid olika tidpunkter i och med att de inte 

meddelas samtidigt och inte samordnat.  

6.1.2 Förutsättningar   

6.1.2.1 Vattenbruk som areell näring 

En särskild utredning skulle krävas om livsmedelsproducenter inom de blå och gröna 

näringarna ska slås samman som en areell näring. Det är många parallella regelverk som 

skulle påverkas av en sådan sammanslagning. Samtidigt är detta en förutsättning för att 

livsmedelsproducenter i Sverige ska kunna få egna prioriterade bestämmelser och en 

främjandefokus, d.v.s. samhällsnyttan att producera livsmedel i Sverige skulle kunna få 

en högre prioritet. Det är även denna väg vi bör välja att gå för att öka 

självförsörjningsgraden i Sverige men även för att kunna öka exporten av livsmedel. En 

sammanslagning skulle exempelvis även kunna innebära att olika stödformer blir 

tillgängliga även för vattenbruk. 
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Jordbruksverket anser dock att eventuella konsekvenser av en sådan ändring samt vilka 

författningsförslag som skulle bli aktuella att ändra behöver utredas särskilt.  

6.1.2.2 Tillståndsprövning 

Vattenbruket omfattar en rad olika myndigheter genom att det rör miljö, fiske, 

livsmedelsproduktion, djurhållning och i vissa fall även slakteri och vidareförädling. 

Detta resulterar i att det är många olika myndigheter och flera parallella regelverk som 

berörs. I avsnitt 3 och bilaga I redogörs för tillståndsprövning och annan prövning som 

kan aktualiseras för vattenbruksverksamheter.  

I utredningen ”Det växande vattenbrukslandet” (SOU 2009:26) redogjordes för 

dåvarande ansvarsfördelning mellan berörda myndigheter. Myndighetsstrukturer inom 

livsmedelskedjan har även utretts i en särskild utredning, ”Trygg med vad du äter – nya 

myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion” (SOU 2009:8). Där lämnades 

flera förslag på en förändrad myndighetsstruktur. I utredningen En anpassad 

miljöprövning för en grön omställning (Ds 2018:38) redogörs bland annat för de olika 

prövningsmyndigheternas roller, de förändringar och koncentrationer m.m. som 

genomförts.  

I rapporten Koncentration av länsstyrelseverksamhet (Ds 2007:28) beskrivs hur 

kärnverksamheter kan koncentreras för att samla ansvaret till ett mindre antal 

länsstyrelser. Koncentration innebär att dessa länsstyrelser fullgör verksamheten även i 

andra län än det egna. Syftet med en ökad koncentration och samordning är att 

åstadkomma en högre effektivitet och att säkerställa en väl fungerande rättssäkerhet. 

Denna utredning men även andra som gjorts kan utgöra en grund för att vidare utreda 

möjligheterna att skapa ”en väg in” för vattenbruket och/eller för både de blå- och gröna 

näringarna.  

När det gäller handläggningstider för miljötillstånd d.v.s. den tid det tar från att ansökan 

lämnas in till berörd prövningsmyndighet till beslut erhålls varierar mellan berörda 

miljöprövningsdelegationer och mark- och miljödomstolarna. Handläggningstider om 

uppemot 5–6 år förekommer, dock innefattar detta även faktorer som att besluten i 

första instans som regel överklagas. Generellt tar det ca 1 – 3 år i varje prövningsinstans 

och vanligen överklagas såväl miljöprövningsdelegationens beslut som mark- och 

miljödomstolens beslut till slutligt avgörande i mark- och miljööverdomstolen 

alternativt återförvisas.  

När det gäller handläggningstider för odlingstillstånd varierar även dessa mellan 

länsstyrelserna. Dessa beslut kan överklagas till Jordbruksverket och därefter till 

förvaltningsrätten alternativt återförvisas. Denna process är dock generellt sett inte lika 

långdragen som tillståndsprövningen enligt miljölagstiftningen.   

I utredningen en Anpassad miljöprövning för en grön omställning (Ds 2018:38) 

redogörs för orsakerna rent generellt till långa handläggningstider, skillnader mellan 

prövningsmyndigheter och olika typer av verksamheter samt vad som generellt påverkar 

detta. I utredningen redogörs för hur prövningsmyndigheterna uppfyller målen kopplat 

till handläggningstider etc. Jordbruksverket hänvisar till denna utredning när det gäller 

mer generella orsaker och ställningstaganden m.m.  

Orsaker till långa handläggningstider för tillståndsprövning 
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När det gäller vattenbruket så finns det flera olika faktorer som påverkar att det tar lång 

tid att få tillstånd. Det varierar även mellan olika ärenden men bland annat har följande 

faktorer lyfts som några orsaker: 

 Brister i underlaget för samråd. Innan en ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken lämnas in ska den som avser att söka tillstånd för sin verksamhet 

samråda med myndigheter och dem som bedöms komma att beröras av 

verksamheten.  Orsaker till att det tar tid att få tillstånd är vanligen brister i 

samrådsunderlaget och bristande kunskap om processen hos vattenbrukarna. 

Orsaken är även kunskapsbrist om vattenbruk som bransch hos myndigheten 

vilket innebär svårigheter att vägleda vattenbrukaren om vad kommande 

ansökan bör innehålla, vilka avgränsningar som ska göras osv. 

 Otydligheter avseende vilka utredningar som ska göras och dessas omfattning 

etc. för att ansökningshandlingarna ska godkännas och beslut ska kunna fattas av 

prövningsmyndigheten. Utredningskraven tenderar att bli mer och mer 

omfattande och det upplevs som att krav ställs som inte är rimliga eller behövs 

för att kunna fatta beslut. Det upplevs att det saknas en förståelse hos 

myndigheter när det gäller vad olika utredningar kostar och nyttan av dessa i ett 

samhälls- och miljöperspektiv. Olika myndigheter ställer även olika krav för 

samma typ av verksamhet.  

 Brister i tillståndsansökan. Vattenbrukarna saknar en tydlig vägledning för att 

kunna göra en korrekt ansökan om tillstånd, d.v.s. inte behöva komplettera 

ansökan vid flera tillfällen. Dessutom ställs det olika krav på ansökan beroende 

av i vilken län verksamheten ska bedrivas. Brister i ansökan som innebär krav på 

kompletteringar och omfattande utredningar tar mycket tid och resurser samt kan 

innebära stora ekonomiska konsekvenser för en vattenbrukare. Orsaken är dels 

brist på kunskap som nämnts tidigare, dels brister i kommunikationen mellan 

den sökande och myndigheten. 

 Bristande kunskap hos myndigheter. Bristande kunskap om vattenbruket hos 

myndigheterna kan bidra till utdragna processer. Av bestämmelserna om 

prövning enligt miljöbalken med tillhörande förordningar framgår hur 

prövningsprocessen ska genomföras och vilka uppgifter som ska ingå i en 

ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Dessa bestämmelser är gemensamma 

för alla typer av verksamheter. Synpunkter har framförts från vattenbrukare att 

prövningsmyndigheterna inte bedömer vattenbruksansökningar på samma sätt 

d.v.s. tolkning och tillämpningen av bestämmelserna skiljer stort inte bara 

mellan prövningsmyndigheterna utan även mellan handläggare. Detta innebär 

bland annat olika konkurrensförhållanden, både inom vattenbruksbranschen men 

även mellan branscher, vilket skapar en rättsosäkerhet.  

 Yttrande från myndigheter kommer sent. Yttranden till prövningsmyndigheten 

från berörda remissinstanser kan komma sent i processen. Alternativt begärs 

förlängd tid att yttra sig vilket kan leda till ytterligare förseningar, t.ex. om de 

innebär krav på ytterligare utredningar, underlag etc. från den sökande. Detta tar 

inte enbart tid och resurser från vattenbrukaren utan kan även innebära stora 

ekonomiska konsekvenser och ytterligare tidsförseningar. 

 Överklagan från närboende och allmänhet m.fl.  Närboende eller opinion 

allmänt emot vattenbruk (d.v.s. inte platsspecifik) kan orsaka stora fördröjningar 
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av handläggningsprocessen både löpande under handläggning och genom 

överklagan av tillståndsbesluten. Dessa fördröjningar och överklagningar får 

vattenbrukaren bekosta och de kan bli mycket kostsamma. Ingen kostnad tas 

idag ut av t.ex. närboende eller allmän opinion när dessa överklagar beslut. Det 

tar mycket tid, resurser samt innebär ökande kostnader för berörda 

vattenbrukare, kommuner och prövningsmyndigheter att hantera och bemöta en 

allmän opinion utöver de närboende. Allmänhet m.fl. saknar vanligen även 

kunskap och förståelse om dessa processer samt kunskap om vattenbruk. Det gör 

att det blir väldigt resurskrävande för både vattenbrukaren och berörda 

myndigheter att hantera och bemöta okunskapen.   

 Dubbelregleringar m.m. i olika beslut. Det förekommer även att det sker 

dubbelregleringar eller villkorsregleringar i olika beslut som står i strid med 

varandra. Det kan också uppstå oklarheter kring vem som har tillsyn över vilken 

reglering när samma/liknande villkor finns i olika beslut. Det kan exempelvis 

handla om frågor kopplat till animaliska biprodukter, smittskydd, fiskhälsa och 

djurhållning. 

 Återförvisande på grund av brister i handläggning hos underinstans d.v.s. mark 

och miljööverdomstolen återförvisar ärendet. Dessa brister, hos 

prövningsmyndigheterna, leder till ökade kostnader för sökanden d.v.s. det är 

vattenbrukaren som får stå för konsekvenserna av t.ex. en bristande 

handläggning.  Detta t.ex. genom att prövningsprocessen tar längre tid tills 

beslut meddelas, att sökanden kan behöva inlämna ytterligare kompletteringar i 

ärendet och/eller lägga tid, resurser och pengar på att bemöta inkomna yttranden 

och hantera fler skriftväxlingar. Ett återförvisande kan även innebära en risk för 

nytt överklagande.  

Exempel på tillståndsprövningar 

 

Nedan ges exempel på några pågående tillståndsprövningar samt en sammanfattande 

redogörelse av handläggningstider, skäl till avslag, överklagan etc. Utfallet av dessa, 

d.v.s. om fiskodlingsföretagen erhåller tillstånd eller inte, kommer att få en stor 

påverkan på hur stor produktion av fisk vi kommer att ha de kommande åren i Sverige.  

 

Överumans Fisk AB 

En tillståndsprövning som är värd att nämna både avseende lång handläggningstid samt 

brister i handläggning är ett beslut som Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 

Västerbotten meddelade den 2 mars 2018. Överumans Fisk AB lämnade in ansökan i 

april 2014 till miljöprövningsdelegationen och handläggningen pågick alltså i nästan 4 

år då. Överumans Fisk AB ansökte om tillstånd till en ny fiskodling med en maximal 

foderförbrukning om 3 600 ton per år. Miljöprövningsdelegationen avslog ansökan med 

stöd av 2 kap. 1–3 och 6 §§ miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen ansåg att 

miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyllde kraven i 6 kap. miljöbalken. Beslutet 

överklagades av bolaget till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen 

avslog Överumans Fisk ABs yrkande och återförvisade miljöprövningsdelegationens 

beslut för fortsatt handläggning, mål M 945-18. Mark- och miljödomstolen upphäver 

miljöprövningsdelegationens beslut på grund av de oklarheter som föreligger avseende 

hur miljöprövningsdelegationen bedömt den aktuella miljökonsekvensbeskrivningen 

samt den bristande materiella processledning som förekommit hos 

miljöprövningsdelegationen. Domstolen avslår bolagets förstahandsyrkande att mark- 
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och miljödomstolen ska bevilja tillstånd i enlighet med bolagets ansökan men bifaller 

bolagets andrahandsyrkande om att målet ska återförvisas till 

miljöprövningsdelegationen. Detta eftersom det är den myndighet som prövar ansökan 

som ska fatta beslut om att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen. Domstolen finner 

skäl att påtala att med hänsyn till den tid som ärendets hantering redan orsakat är det 

rimligt att handläggningen fortsättningsvis sker skyndsamt. Domstolen påtalar även att 

det är uppenbart att de brister som miljöprövningsdelegationen ansåg föreligga gällande 

bästa möjliga teknik haft betydelse för målets utgång. Miljöprövningsdelegationen 

meddelar därefter beslut om bifall 2020-01-10. Beslutet överklagas och överlämnas åter 

till mark- och miljödomstolen 2020-02-14. Handläggning i målet pågår åter i mark-och 

miljödomstolen. Handläggning har nu pågått sedan april 2014, d.v.s. i 6 år.  

 

Umlax AB 

En annan tillståndsprövning värt att nämna och som dels har en lång handläggningstid 

men som överklagas av en privatperson som är ”allmänt emot” odling av fisk i öppna 

system det vill säga som själv inte är sakägare utan agerar som ombud till 

fritidshusägare är Umlax AB ansökan. Umlax AB lämnade 2017-07-07 in en ansökan 

om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för fortsatt och utökad verksamhet vid 

Malgomaj, Vilhelmina kommun, med en maximal foderförbrukning om 2 400 ton per 

år. Befintligt tillstånd var tidsbegränsat och löpte ut 2018-12-31. 

Miljöprövningsdelegationen bifaller ansökan 2018-12-06 (dnr. 551-6683-2017). 

Beslutet överklagades och mark- och miljödomstolen meddelar att klagande inte kan ses 

som sakägare. Klaganden har införskaffat fullmakt och agerar ombud men detta bedöms 

ha skett efter att överklagandet inlämnats därför ses inte klaganden som sakägare. Den 

klagande överklagar mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och 

miljööverdomstolen vilken avvisar och återförvisar ärendet den 2019-11-29 för vidare 

handläggning i mark- och miljödomstolen. Handläggning i målet pågår åter i mark-och 

miljödomstolen. Handläggning har därmed snart pågått i 3 år    

 

Slotts Lax AB 

Slotts Lax AB lämnade 2019-02-05 in en ansökan om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet för fortsatt och utökad verksamhet vid Björka, Mora kommun med en 

maximal foderförbrukning om 2800 ton per år. Befintligt tillstånd löper ut 2021-06-30. 

Miljöprövningsdelegationen avslog Slotts Lax ABs ansökan om tillstånd till fiskodling i 

beslut 2019-12-12 (dnr. 551-1595-2019). Miljöprövningsdelegationens motivering till 

avslag var kraven på bästa möjliga teknik samt påverkan på Siljansöringen. 

Miljöprövningsdelegationens beslut överklagades och handläggning i målet pågår i 

mark- och miljödomstolen.  

Smögenlax Aquauclture AB 

Smögenlax Aquaculture AB lämnade in en ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. 

miljöbalken om tillstånd till två landbaserade fiskodlingsanläggningar med s.k. RAS-

teknik den 2017-11-21 till mark- och miljödomstolen. Ansökan omfattade en maximal 

foderförbrukning om totalt 7000 ton foder per år fördelat på två anläggningar. Mark- 

och miljödomstolen avslog ansökan den 2019-04-04 (Mål M 4421-17). Huvudsakliga 

domskälen var risker att försvåra uppnåendet av god status i berörd vattenförekomst. 

Det framkommer att Länsstyrelsen Västra Götalands län och Havs- och 

vattenmyndigheten har avstyrkt bifall till ansökan under åberopandes av att 

verksamheten riskerar att äventyra uppnåendet av miljökvalitetsnormen. Beslutet har 
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överklagats till Mark – och miljööverdomstolen där handläggning pågår. Handläggning 

har därmed pågått i ca 2,5 år sedan ansökan inlämnades. 

Slutsats 

Det som är viktigt att förstå är den tidsskillnad som finns från att tillstånd bifalls och 

vinner laga kraft tills att ansökt produktionsnivå kan förväntas uppnås. 

Produktionscykel för att odla fisk är relativt lång om man ser från att avelsfisken 

kramats på rom, till kläckning, odling av sättfisk, odling av matfisk och slutligen slakt 

och eventuell vidareförädling samt försäljning. Hela produktionscykeln sker inte alltid 

inom ett företag utan kan ske på olika företag. Men oavsett var de olika 

produktionsstegen sker tar det tid att genomföra förändringar i produktionen, oavsett om 

det är frågan om en produktionsökning eller minskning. Hur lång en produktionscykel 

är varierar och beror av ett flertal olika faktorer men är mellan ca 5–12 år från avelsfisk 

till försäljning.  

Om tillstånd inte erhålls att odla fisk enligt ovan nämna exempel motsvarar detta 

konservativt antaget totalt ca 15 000–19 000 ton fisk årligen (beror av bl.a. fiskart, 

foder, foderkoefficient, odlingsteknik). Detta i sin tur motsvarar ca 68 – 80 miljoner 

fiskportioner per år, utifrån antaganden att en fiskportion är mellan ca 130–150 g per 

portion samt konservativt antaget att köttutbytet är ca 65 procent (efter att huvud, fenor, 

blod, skinn, innanmäte, ben tagits bort). 

Utöver ovan nämnda kommer ytterligare ett antal fiskodlingsföretag att behöva lämna in 

ansökan om nya miljötillstånd under 2020–2023 med anledning av att de har 

tidsbegränsade tillstånd som löper ut. Detta innebär att om dessa inte erhåller nya 

tillstånd kan produktionsvolymerna komma att minskas ytterligare de kommande åren.  

6.1.2.3 Tillsyn 

Regeringen gav Jordbruksverket i uppdrag i 2011 års utredning att redogöra för den 
tillsyn och kontroll som sker av vattenbruksverksamhet. I Jordbruksverkets utredning 
från 2011 redogörs för hur mycket resurser som läggs på tillsyn och kontroll av 
vattenbruksverksamheter, detta redogörs därför inte i denna utredning. I betänkandet 
Det växande vattenbrukslandet beskrivs tillsyn och kontroll övergripande för 
vattenbruksverksamhet.  

I tidigare utredningsuppdrag från 2011 redogörs för den tillsyn och kontroll som kan 
aktualiseras för vattenbruksverksamheter. Detta utvecklas inte vidare i denna utredning, 
endast en övergripande sammanfattning av berörda myndigheters tillsynsansvar 
redogörs för nedan.  

 
Kommunen är tillsynsmyndighet över anmälningspliktiga C-verksamheter enligt 

miljölagstiftningen samt över det vattenbruk som inte behöver anmäla eller söka 

tillstånd enligt miljölagstiftningen (dvs. U-verksamheter). Kommunen är även 

tillsynsmyndighet över anmälningspliktiga slakterier. Kommunen ansvarar även för 

kontroll av hanteringen av animaliska biprodukter och nedgrävning m.m. av dessa.  

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn och kontroll enligt fiskerilagstiftningen, 

djurskyddslagstiftningen samt tillståndspliktiga B-verksamheter enligt 

miljölagstiftningen. Länsstyrelsen är även tillsynsmyndighet över tillståndspliktiga 

slakterier enligt miljölagstiftningen. Smittskyddskontroll bedrivs av länsstyrelserna. 

Regeringen får föreskriva att den tillsynsmyndighet regeringen bestämmer får överlåta 
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åt en kommun att i ett vist avseende utöva sådan tillsyn som annars skulle skötas av en 

statlig tillsynsmyndighet.  

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har ansvaret att vägleda 

länsstyrelserna och kommunerna om miljötillsynen. Havs- och vattenmyndigheten ger 

tillsynsvägledning i frågor om vattenbruk och föreskriver även regler för utsättning av 

fisk. 

Jordbruksverket har i uppdrag att säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos 

vattenbruksdjuren, bekämpar och förebygger spridning av smittsamma djursjukdomar 

samt värnar om ett gott djurskydd. Jordbruksverket utför den offentliga 

djurhälsokontrollen inom vattenbruket samt hanterar sjukdomsutbrott i djurbesättningar 

och administrerar ersättningar vid spärrade djuranläggningar på grund av 

sjukdomsutbrott. Jordbruksverket ansvarar för att föreskriva om djurskydd, smittskydd, 

ekologisk produktion, import och export av vattenbruksdjur, animaliska biprodukter och 

ersättningar vid sjukdomsutbrott inom djurproduktion. Jordbruksverket har ett ansvar att 

vägleda om djurhållning och avfall från djuranläggning som kan innebära 

smittskyddsrisker. Jordbruksverket registrerar bland annat vattenbruksproducenter i det 

nationella vattenbruksregistret som uppdateras genom bl.a. årsrapporter från 

vattenbrukarna. 

Livsmedelsverket, kommunen och länsstyrelsen utövar tillsyn av vattenbruk inom 

ramarna för livsmedelslagen (2006:804). Den svenska livsmedelslagen (2006:804) och 

livsmedelsförordning (2006:813) reglerar vilken myndighet som ska kontrollera olika 

typer av anläggningar samt ger Livsmedelsverket rätt att meddela olika föreskrifter. 

Utöver livsmedelslagen och livsmedelsförordningen finns ett flertal andra lagar och 

förordningar som reglerar livsmedelsområdet. Några exempel är lagen (2009:1424) om 

kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, förordningen 

(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och 

förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll. Livsmedelsverket är 

ansvarig för att leda och samordna livsmedelskontrollen. Livsmedelsverket är ansvarig 

för bland annat godkännande av livsmedelsanläggningar och bearbetningsanläggningar. 

Livsmedelsverket är ansvarig för tillsyn och kontroll i fiskodlingar där slaktvolymen 

överskrider 250 ton per år, kontrollprogram för övervakning av föroreningar och 

restsubstanser, kontroll av hygien och livsmedelssäkerhet. Länsstyrelsen utövar tillsyn 

och kontroll när det gäller primärproduktionen, både på foder och på livsmedel, från det 

att fiske sätts in i odlingen till dess att den slaktas. Kommunen är tillsynsmyndighet för 

livsmedelslagstiftningen i samband med slakt om företaget slaktar mindre än 250 ton 

fiske per år. Livsmedelsverket har tillsammans med Jordbruksverket tagit fram 

vägledning för hur tillsynen ska utföras.  

Statens veterinärmedicinska anstalt är veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt 

myndigheter och enskilda samt genomför obduktion och laboratorieanalys av prover 

från sjuka och döda vattenbruksdjur. Statens veterinärmedicinska anstalt utreder 

smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt samt medverkar i 

förebyggandet och bekämpandet av dessa sjukdomar. De genomför laboratorieanalys av 

prover inom den obligatoriska hälsokontrollen för fisk, avseende anmälningspliktiga 

virussjukdomar och BKD (bacterial kidney disease). Detta gäller både inom 

matfiskodlingar, sättfiskodlingar och för vildfångad avelsfisk inom 

kompensationsodling. De genomför vidare laboratorieanalys av prover från musslor, 
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ostron och kräftor. Statens veterinärmedicinska anstalt är ett nationellt 

referenslaboratorium och deltar i det internationella framtagandet av rutiner/analyser 

och som ämnesexperter för svenska myndigheter. De medverkar även i framtagandet av 

bekämpnings- och kontrollprogram samt saneringsplaner etc. 

En odlingsverksamhet kan därmed erhålla tillsyn och kontroll från flera olika 

myndigheter och flera olika handläggare inom en myndighet d.v.s. besökas av personer 

med olika tillsynsansvar och med varierande kunskap om hur verksamheten fungerar.  

I utredningen Det växande vattenbrukslandet (SOU 2009:26) beskrivs näringens syn på 

tillsynen. Näringen anser sammanfattningsvis att: 

 kompetensen hos tillsynspersonen är för låg,   

 verksamhetsutövaren själv får undervisa tillsynspersonen i fiskodling, 

 verksamhetsutövaren inte har något utbyte av tillsynen eftersom denne inte får 

någon återkoppling, 

 tillsynen inte leder till någon utveckling av företagets miljöarbete. 

Vid en rundringning till de olika länsstyrelserna och i utredningen Det växande 

vattenbrukslandet beskriver länsstyrelsen att några av skälen till detta är att: 

 tillsynen av vattenbruksanläggningar inte är högt prioriterad, oavsett om det är 

länsstyrelsen eller kommunen som utför den, 

 näringen är relativt ny och tillsynsmyndigheten har varierande kunskap om 

verksamheten,  

 länsstyrelserna och kommunerna har inte de resurser som krävs för att göra en 

bra tillsyn och hålla en hög kompetens hos tillsynspersonerna, 

 på grund av det låga antalet odlingar är det svårt för respektive länsstyrelse 

arbeta upp och bibehålla kompetens inom tillsynsarbetet, 

 de centrala myndigheterna har i vissa fall inte tagit fram vägledningsdokument 

för hur tillsynen ska utföras och i andra fall finns tillsynsvägledning, vilken 

dock inte är uppdaterad. 

Dessa faktorer sammantaget har inneburit att tillsyn och kontroll samt tolkningar och 

bedömningarna kan variera inom och mellan olika län och kommuner. Bristen på 

gemensamma vägledningsdokument för alla berörda parallella regelverk har lett till att 

både näringen och tillsynsmyndigheterna upplever en osäkerhet kring hur tillsynen ska 

tillämpas. Behovet av en mer nationellt sammansvetsad tillsynsverksamhet där centrala 

myndigheter tar ett större ansvar är stort. 

I utredningen föreslogs att det ska tillsättas regionala tillsynspersoner som ska sköta all 

tillsyn av vattenbruksverksamhet. Jordbruksverkets föreslog vidare att ansvaret för all 

tillsyn enligt djurskydds-, smittskydds-, miljö-, livsmedels- och fiskerilagstiftning, av 

både tillståndspliktiga och anmälningspliktiga vattenbruksanläggningar, koncentreras 

och utförs av regionala tillsynspersoner som är specialiserade på 

vattenbruksverksamhet. Detta innebär att tillsynspersonernas geografiska 

ansvarsområden blir större och att samma tillsynsperson utför all den tillsyn som krävs 

enligt de olika lagstiftningarna.  
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6.1.2.4 Tidsbegränsade tillstånd  

Tidsbegränsning av tillstånden tillsammans med långa handläggningstider, långa 

överklagningsprocesser etc. har resulterat i att det föreligger stora risker att 

vattenbrukaren står utan tillstånd om en ny tillståndsansökan inte hinner handläggas 

innan tillståndstiden löper ut.  

Detta skapar bl.a. oförutsägbarhet, komplexa miljötillståndsprocesser och motverkar 

möjligheterna att bedriva en konkurrenskraftig, hållbar livsmedelskedja med en ökande 

produktion. Vidare motverkas möjligheterna att vidareutveckla produktionstekniker 

som skulle kunna vara miljöfrämjande. Detta har även skapat mycket otrygga 

anställningar och negativ påverkan på arbetsmiljön för de som arbetar inom 

vattenbruket, då det hela tiden finns stora osäkerheter om nytt tillstånd ska erhållas och 

till vilken omfattning m.m. 

Korta tidsbegränsade tillstånd innebär att tillståndsansökan blir något av en ständigt 

pågående process. Så snart ett tillstånd är på plats måste vattenbrukaren starta upp och 

börja planera nästa tillståndsprocess med beaktande av de långa processerna från att 

uppstart av utredningar och samråd tills att beslut meddelas av prövningsmyndigheten.  

Det finns inget tidsutrymme för verksamhetsutövaren att ansöka om ändringstillstånd 

och vid en tillståndstid om ca 10 år är inte omprövning tillämpligt eller möjligt. 

Korta tidsbegränsade tillstånd ger dåliga förutsättningar för att investera i ny och 

förbättrad teknik. Det gäller investeringar i miljöförbättringar som fiskhälso- och 

fiskvälfärdsåtgärder. Men även många investeringar i anläggningarna som ger 

effektiviseringar och förbättrad arbetsmiljö uteblir.  

I förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen framkommer i 2 

kap. 16 § att för att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller 

för att anlägga och driva en fiskodling krävs tillstånd av länsstyrelsen. Ett tillstånd får 

förenas med villkor. Tillstånd till fiskodling får meddelas för viss tid. Tillstånd får inte 

ges för sådana fiskarter eller fiskstammar som är olämpliga med hänsyn till 

vattenområdets särart. Tillstånd får inte heller ges om det finns risk för spridning av 

smittsamma sjukdomar. Om någon i en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende om 

vattenverksamhet enligt miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser är ålagd att 

vidta en åtgärd som kräver tillstånd enligt första stycket, ska tillståndsprövningen endast 

omfatta de villkor som behövs för att förebygga spridning av smittsamma sjukdomar. 

Bestämmelser om att en särskild tillståndsprövning krävs i vissa fall finns i 7 kap. 28 a-

29 b §§ miljöbalken.  

16 kap. 2 § miljöbalken innehåller allmänna bestämmelser om att tillstånd, 

godkännande eller dispens enligt balken eller föreskrifter som har meddelats med stöd 

av balken, får ges för begränsad tid och får förenas med villkor. Genom en ändring av 

miljöbalken39 flyttades bestämmelser om ändringstillstånd till 2a §, vilken reglerar att 

vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet begränsas till att enbart avse 

ändringen (ändringstillstånd). Den tidigare bestämmelsen om möjligheten att meddela 

föreskrifter om tidsbegränsning av tillstånd flyttades till 2e §.  

                                                 
39 Lag om ändring i miljöbalken SFS 2018:1407. 
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Omprövning av tillstånd eller villkor efter en viss tid kan föreskrivas med stöd av 24 

kap. 5 § miljöbalken. Tillståndsmyndigheten får ompröva tillstånd när det gäller en 

bestämmelse om tillåten produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om 

verksamhetens omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser 

eller meddela nya sådana.  

I utredningen ”Anpassad miljöprövning för en grön omställning” (DS 2018:38) görs en 

analys av rättsläget gällande bland annat ändringstillstånd och anmälan om ändringar av 

tillståndsgivna verksamheter. Detta utvecklas inte vidare i denna utredning utan 

Jordbruksverket hänvisar till denna för bakgrund och genomgång av lagrum, rättsläget 

m.m.   

6.1.3 Åtgärdsförslag  

Jordbruksverkets bedömning är att de hinder som lyfts ovan är av stor betydelse för 

utvecklingen av vattenbruket i Sverige. Det är dock inte möjligt att inom ramen för 

denna utredning föreslå författningsförslag eftersom det är både komplexa frågor och 

många myndigheter och regelverk som omfattas. 

Färre berörda myndigheter och en ökad samordning mellan myndigheter uppges vara 

den åtgärd som skulle kunna ha en stor inverkan på förenkling av prövningen av 

vattenbruksverksamheter och kunna bidra till uppfyllelse av flera av målen i 

livsmedelsstrategin och dess handlingsplan. För att arbetet med förenklingar för 

vattenbruksverksamheter ska lyckas bör alla berörda myndigheter (Jordbruksverket, 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket) ges ett tydligt uppdrag från 

regeringen att samarbeta mot genomförande av ”en väg in” för 

vattenbruksverksamheter. Även representanter från länsstyrelsen med kunskap och 

erfarenhet av tillståndsprövning för vattenbruksverksamheter behöver vara involverade i 

det vidare arbetet. 

 

7 Analys av förenklad prövning – 

Odling av främmande arter och 

införsel av organismer 

Utöver de hinder, författningsförslag och åtgärder som redogjorts för i avsnitt ovan har 

det framkommit att det förekommer hinder kopplat till odling av främmande arter och 

införsel av organismer. För dessa hinder föreslås inte några författningsförslag utan 

endast förslag på åtgärder.  

7.1 Odling av främmande invasiva arter  

7.1.1 Hinder 

Ett av de mest värdefulla tvåskaliga blötdjuren i Sverige är det platta ostronet, Ostrea 

edulis. Den inhemska produktionen av ostron täcker dock inte efterfrågan på den lokala 
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marknaden samtidigt som den svenska vattenbruksindustrin har svårt att expandera på 

grund av brist på ostronyngel. Traditionellt sett i Sverige har yngel för odling samlats in 

med hjälp av havsbaserade kollektorer, men sedan etableringen av det främmande arten 

stillahavsostron (Megallana gigas) 2006 så har möjligheten till insamling av yngel med 

denna fältbaserade teknik försämrats drastiskt. På kollektorerna fäster sig numera inte 

bara det platta ostronet utan också yngel av stillahavsostronyngel. Då odling av 

stillahavsostron inte är tillåtet i Sverige p.g.a. att arten klassas som en invasiv art, måste 

de insamlade ostronynglen sorteras med avseende på art och alla stillahavsostronyngel 

måste destrueras, vilket är svårt att genomföra och innebär stora kostnader.  

Trots en hög efterfrågan och stor expansionspotential står den svenska ostronnäringen 

inför ett antal hinder som begränsar näringens utveckling. Ett av dessa hinder utgörs av 

brist på yngel av det inhemska ostronet Ostrea edulis.  

 

7.1.2 Förutsättningar  

För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna som invasiva 

främmande arter förorsakar finns sedan 1 januari 2015 EU-förordning nr (1143/2014) 

om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande 

arter. Syftet med EU-förordningen är att så långt som möjligt hindra att invasiva 

främmande arter kommer in i EU och att bekämpa de arter som redan finns här. Enligt 

EU-förordningen är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, 

använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns 

upptagna på EU-förteckningen över invasiva främmande arter. Det är inte heller tillåtet 

att låta dessa arter växa eller reproducera sig. 

Den 1 januari 2019 trädde en svensk förordning om invasiva främmande arter 

(2018:1939) i kraft. Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande 

arter och kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (1143/2014) om 

förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. 

Havs- och vattenmyndigheten är enligt förordningen ansvarig myndighet för 

vattenlevande arter och Naturvårdsverket för landlevande arter. Myndigheterna får 

enligt förordningen uppdraget att utföra riskbedömningar, vidta åtgärder om arters 

spridningsvägar och upprätta övervakningssystem, samt enligt EU-förordningen anmäla 

och informera när en invasiv art upptäcks. Myndigheterna får också möjlighet att för 

arter på unionsförteckningen kunna ge tillstånd till viss hantering samt föreslå 

nödåtgärder. För arter med stor spridning, där utrotning inte är möjlig, ska 

myndigheterna ta fram hanteringsåtgärder. Havs- och vattenmyndigheten ska 

tillsammans med Naturvårdsverket också föreslå en nationell förteckning på arter av 

nationell betydelse. 

Inom EU har en förteckning över invasiva främmande arter utvecklats som ska ligga till 

grund för prioritering av åtgärder. Inom ramen för EU:s förordning (1143/2014) om 

invasiva främmande arter finns möjlighet för medlemsländerna att ta fram egna 

nationella förteckningar för invasiva främmande arter. Processen med att ta fram ett 

förslag på en nationell förteckning över invasiva främmande arter (enligt § 14 i den 

nationella förordningen om invasiva främmande arter (2018:1939) pågår just nu i 

Sverige. Det japanska stillahavsostronet är en av möjliga kandidatarter på listan. Havs- 



 

83 

och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket som ansvarar för detta arbete kommer att 

lämna ett förslag till nationella förteckning för invasiva främmande arter till regeringen. 

De arter som finns upptagna i förordningen om invasiva främmande arter (1143/2014) 

är förbjudna att odla. 

I rådets förordning (EG) nr 708/2007 av den 11 juni 2007 om användning av 

främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk fastställs en ram för hantering av 

främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruket. Av artikel 1 i förordningen 

708/2007 framgår det att syftet med förordningen är att bedöma och minimera 

främmande arters påverkan på akvatiska livsmiljöer och på detta sätt bidra till en hållbar 

utveckling av näringen. I skälen till EU-förordningen (1143/2014) står det att arter som 

är föremål för förordningen 708/2007 ska uteslutas från EU-förordningen (1143/2014). 

Detta framgår även i tillämpningen av EU-förordningen (1143/2014) under art. 2.2 e. 

Hur dessa arter ska behandlas beskrivs också i förordningen. 

7.1.3 Åtgärdsförslag 

 

Vi föreslår att regeringen ger i uppdrag till Jordbruksverket, som är utpekad som 

behörig myndighet, att till EU-kommissionen framställa ändringsförslag avseende 

förordningen 708/2007. Det förslag som bör framföras är att det ska vara möjligt att 

odla sterila triploida och tetraploida organismer i öppna vattensystem.  

7.2 Införsel av odlingsorganismer 

7.2.1 Hinder 

Den svenska vattenbruksnäringen samt forskningen inom vattenbruk har påpekat att 

möjligheterna till införsel av vattenbruksdjur, alger samt produkter av dessa från andra 

länder är begränsade och handläggningstiden orimligt lång.  

7.2.2 Förutsättningar  

Regler för införsel av vattenlevande djur: 

De allmänna kraven för utsläppande av vattenbruksdjur på marknaden regleras i artikel 

12 i Rådets direktiv 2006/88/EG. Bestämmelser återfinns även i Kommissionens 

förordning (EG) nr 1251/2008 samt i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 

2014:4) om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk. Dessa kommer att 

ersättas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 

2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter 

med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) 21 april 2021. 

Som allmänt krav enligt artikel 12.1 i direktivet 2006/88/EG gäller att medlemsstaterna 

ska se till att vattenlevande djurs hälsostatus på bestämmelseorten inte äventyras med 

avseende på de sjukdomar som förtecknas i del II i bilaga IV till följd av att djur och 

produkter från vattenbruk släpps ut på marknaden. I direktivet anges även regler för 
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flyttning av vattenbruksdjur, särskilt för flyttningar mellan medlemsstater, zoner och 

delområden med olika hälsostatus (se artikel 12.2 samma direktiv). 

Reglerna för hur förflyttningar får ske utgår ifrån vilken hälsostatus avsändningsort och 

mottagningsort har.  Hälsostatusen definieras i fem olika kategorier enligt följande (se 

bilaga III del A i Rådets direktiv 2006/88/EG).  

 Kategori I Sjukdomsfria  

 Kategori II Övervakningsprogram 

 Kategori III Ej fastställda (inte med säkerhet smittade men omfattas inte 

av ett program för att uppnå sjukdomsfri status 

 Kategori IV Utrotningsprogram 

 Kategori V, Smittade.  

Kategori I, Sjukdomsfri status  

Medlemsstat som är fri från en eller flera av de sjukdomar som inte är exotiska (innebär 

att sjukdomen inte finns på medlemsstatens område) och ingen av de arter som är 

mottagliga för sjukdomen eller sjukdomarna ifråga finns i landet eller man vet att 

patogenen inte kan överleva i landet eller i dess vattenkälla (se vidare artikel 49 och 50 i 

Rådets direktiv 2006/88/EG). 

Kategori II, Övervakningsprogram 

Medlemsstat som inte med säkerhet är smittad, men inte har förklarats fri (kategori III) 

från en eller flera av de sjukdomar som inte är exotiska och som upprättat ett 

övervakningsprogram för att uppnå sjukdomsfri status avseende en eller flera av dessa 

sjukdomar. När programmet är godkänt placeras landet i Kategori II. (Se vidare artikel 

44.1 i Rådets direktiv 2006/88/EG).  

Kategori III, Ej fastställda  

Medlemsstaten är inte med säkerhet smittade men omfattas inte av ett program för att 

uppnå sjukdomsfri status. 

Kategori IV, Utrotningsprogram 

Medlemsstat som med säkerhet är smittad av en eller flera sjukdomar som inte är 

exotiska och som upprättat ett utrotningsprogram för en eller flera av dessa sjukdomar. 

När utrotningsprogrammet är godkänt placeras medlemsstaten i kategori IV. (Se vidare 

artikel 44.2 i Rådets direktiv 2006/88/EG). 

Kategori V, Smittade 

Medlemsstat, zoner eller delområden som har en bekräftad förekomst av en sjukdom 

som inte är exotisk placeras i Kategori V; medlemsstater, zoner eller delområden som 

inte förklarats fria från sjukdom. (Se vidare artikel 39 i Rådets direktiv 2006/88/EG) 

Förflyttning av vattenbruksdjur 

Jordbruksverket har i sin föreskrift SJVFS 2014:4 fastställt regler för flyttning av 

vattenbruksdjur mellan medlemsstater, zoner och delområden med olika hälsostatus 
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enligt följande (se 5 kap. 1 § och bilaga 2 till SJVFS 2014:4; jfr även bilaga III del A i 

Rådets direktiv 2006/88/EG) 

 Kategori I – får endast införa djur från kategori I.   

 Kategori II – får endast införa djur från kategori I.  

 Kategori III – får införa djur från kategori I,II eller III.   

 Kategori IV – får införa djur från kategori I.  

 Kategori V – får införa djur från alla kategorier.   

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av fisk, 

kräftdjur och blötdjur och produkter därav (SJVFS 1995:125; J12). 

Dessa regler kommer 21 april 2021 att ersättas av EU:s djurhälsolag. 

Regler för införsel av vattenlevande växter     

Den 14 december 2019 började nya regler tillämpas för växtpass och spårbarhet vid 

förflyttning av växter och fröer inom EU. Reglerna framgår av förordning (EU) 

2016/203140. Samma förordning innehåller regler för sundhetscertifikat vid införsel av 

växter och fröer från tredjeland. 

7.2.3 Åtgärdsförslag  

Dagens lagstiftning avseende vattenlevande djur kommer att ersättas med ny 

lagstiftning 21 april 2021. Jordbruksverket anser därför att inga åtgärder behöver vidtas 

gällande regler om förflyttning inom unionen samt införsel från tredjeland av 

vattenlevande djur. 

Även införsel från tredjeland och förflyttning inom EU av växter och fröer regleras 

genom förordning (EU) 2016/2031. Jordbruksverket anser därför att inga åtgärder 

behöver vidtas gällande regler om förflyttning inom unionen samt införsel från 

tredjeland av växter. 

8 Analys av förenklad prövning - 

Övriga identifierade hinder  

Utöver de hinder, författningsförslag och åtgärder som redogjorts för i kapitel 4-7 har 

ytterligare ett antal hinder identifierats.  

Syftet med att beskriva dessa hinder är att upplysa om de finns och att de bör beaktas 

inom andra utredningar och uppdrag.  

Utöver de hinder som lyfts i tidigare avsnitt har synpunkter framförts att en tydlig 

nationell vägledning skulle underlätta prövningsprocessen för vattenbruksverksamheter, 

                                                 
40 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, 

ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om 
upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG OJ L 

317, 23.11.2016, p. 4–104. 
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för både vattenbrukare samt prövnings- och tillsynsmyndigheterna. Detta uppges vara 

en av åtgärder, som skulle kunna ha störst inverkan på förenklad prövning av 

vattenbruksverksamheter. 

8.1 Kunskapshöjande insatser och vägledning 

8.1.1 Hinder 

Både vattenbrukare, länsstyrelser och kommuner för fram att det saknas nationell 

vägledning kopplat till berörda regelverk. De vägledningar som finns upplevs vara svåra 

att hitta och återfinns hos flera myndigheter och på många olika webbportaler.  

Arbetet med att ta fram en nationell vägledning måste ges tillräcklig prioritet och få 

resurser för att den ska bli färdig och kan tillämpas så snart föreslagna regelförändringar 

genomförts. 

För att vara ett effektivt verktyg bör en sådan vägledning inte bara förklara regelverket 

och processerna. Vägledningen behöver även ge konkreta råd om till exempel vilka data 

som efterfrågas i en prövning, de provtagningar som krävs och vilka krav som ställs på 

samrådshandlingar.  

8.1.2 Förutsättningar  

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för vattenbruksfrågor. Ansvaret omfattar 

bland annat att minska den administrativa bördan för såväl nya som etablerade 

entreprenörer. Som ett led i detta arbete har Jordbruksverket tagit fram webbportalen 

svensktvattenbruk.se. På webbplatsen har Jordbruksverket samlat information som 

vattenbruksföretagare behöver för att driva sin verksamhet. Webbplatsen blir en väg in 

för näringen och syftar alltså till att underlätta för vattenbrukets aktörer att hitta 

information om vart de ska vända sig med olika typer av ärenden. På webbplatsen finns 

information om exempelvis: 

 vilka tillstånd vattenbruksföretagare behöver 

 vilka myndigheter som ansvarar för dessa tillstånd 

 vilken lagstiftning som gäller 

 vad som gäller för djurhälsa och smittskydd 

Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning 

för vattenbruk inom miljöbalkens område. Myndigheten har även föreskrifter (HVMFS 

2011:13) enligt fiskelagstiftningen för utsättning och viss flyttning av fisk, inklusive 

vattenlevande blöt- och kräftdjur. Myndighetens insatser för tillsynsvägledning för 

vattenbruket framgår av Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:30 - Plan för 

tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021. I denna framkommer bland annat att 

vägledning om vattenbruket finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, 

kunskapssammanställningar har tagits fram om odlingstekniker och om 

beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, 

vattendrag, magasin och kustvatten. Vidare framkommer att vägledning för vattenbruket 

ska utvecklas och läggas tillgänglig på webben under 2019-2021.  

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-utsattning-av-fisk/utsattning-av-fisk-samt-flyttning-av-fisk-i-andra-fall-an-mellan-fiskodlingar-fifs-201113.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-utsattning-av-fisk/utsattning-av-fisk-samt-flyttning-av-fisk-i-andra-fall-an-mellan-fiskodlingar-fifs-201113.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-11-28-plan-for-tillsynsvagledning-enligt-miljobalken-2019-2021.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-11-28-plan-for-tillsynsvagledning-enligt-miljobalken-2019-2021.html
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Naturvårdsverkets allmänna råd om fiskodling (AR 93:10) upphörde att gälla den 1 

april 2019 genom NFS 2019:1.  

Odling av fisk som innebär uppsamling av fekalier och foderrester innebär att det 

uppstår ett slam/gödsel. Vattenbrukare såväl som berörda kommuner och länsstyrelser 

har framfört att det råder oklarheter vilka regelverk som gäller avseende definitionen 

och kategorisering av slam/gödsel samt återtagsmöjligheter. 

8.1.3 Åtgärdsförslag  

Jordbruksverket föreslår att Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och 

Jordbruksverket ska ges i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell vägledning 

kopplad till de förändringar som föreslås i denna utredning. Vägledningen ska i första 

hand omfatta miljöbalken, fiskelagstiftningen och smittskyddets regler. Om det blir ett 

bra utfall bör även andra områden som djurskydd- och livsmedelsregler kopplas på. Vi 

anser att vägledningsinsatsen inte kan ske bara vid ett enstaka tillfälle utan 

informationen behöver hållas aktuell. Respektive myndighet måste därför själva kunna 

följa upp och hålla sina delar uppdaterade. De olika myndigheterna bör därför hitta en 

gemensam plattform/gemensamt system för att samordna vägledningen bättre.  

8.2 Forsknings- och utveckling/innovationsprojekt  

8.2.1 Hinder 

Forskningen upplever att det är ett hinder att tillstånd, godkännanden m.m. inte erhålls 

eller inte erhållas i tid pga. berörda regelverk och myndigheter. Det är ett hinder att 

långa prövningsprocesser bromsar möjligheterna att genomföra forskningsbaserade 

innovations- och teknikutvecklingsprojekt. Detta kan påverka möjligheterna att 

genomföra projekt inom den tidsram som gäller för aktuellt bidragsstöd.  

8.2.2 Förutsättningar  

Jordbruksverket har fört en dialog med representanter från Göteborgs universitet och 

Sveriges lantbruksuniversitet kring detta hinder och eventuella möjliga 

författningsförslag och åtgärder.  

Jordbruksverket bedömer att det inte finns förutsättningar för en ”allmän skrivning” om 

ett enklare prövningsförfarande för ”alla berörda regelverk” avseende forsknings- och 

utveckling/innovationsprojekt. Skyddsintresset i de olika regelverken ser väldigt olika 

ut. I vissa fall, framför allt när det handlar om skydd mot föroreningar, kan en liten 

volym eller omfattning i sig motivera en mindre sträng reglering helt enkelt för att 

belastningen är mindre. I andra fall, till exempel vad gäller djurskydd, kan man tänka 

sig att lagstiftaren anser att det är rimligt att göra en annan avvägning mellan skyddet 

och verksamhetsintresset om det gäller begränsad forskningsverksamhet, men det är i så 

fall enligt en annan logik än som gäller för miljöbelastningar. När det gäller exempelvis 

smittspridning och rymningsrisk är det tveksamt om man överhuvudtaget kan motivera 

en lägre skyddsnivå, och därmed rimligen en högre risk, därför att någonting görs i 

forskningssyfte. I de fallen bör däremot prövningen ev. kunna förenklas på vissa platser 

eller om vissa tekniker används som i sig innebär en låg risk.  
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Ett angeläget område som förts fram från forskningshåll är möjligheten att testa tekniker 

och system i stor skala. En möjlig lösning skulle vara speciella forskningstillstånd som 

löper över en begränsad tid.  

8.2.3 Åtgärdsförslag 

Jordbruksverkets bedömning är att detta är ett relativt komplext hinder och att det inom 

ramarna för detta uppdrag inte är möjligt att föreslå författningsändringar.  

Jordbruksverkets bedömning är att om författningsändringar ska föreslås och 

genomföras bör detta rimligen ske för något eller några regelverk där det framstår som 

särskilt angeläget att det införs en förenklad prövning för forsknings- och 

utvecklingsprojekt och inte en ”allmän skrivning” för alla regelverk.  

Jordbruksverkets föreslår att det ska utredas mer i detalj vilka regelverk som är särskilt 

angelägna för forsknings- och utveckling/innovationsprojekt. Utredningen bör även se 

över möjligheten till en ”skyndsam” handläggning. 

8.3 Lokalisering av vattenbruk 

8.3.1 Hinder 

För att starta vattenbruk behöver företagaren först hitta en lämplig lokalisering för 

verksamheten. Hänsyn behöver tas till flera faktorer som bland annat infrastruktur i 

form av vatten, - avlopp- och energiförsörjning. Vidare behöver även mark- och 

vattenförhållanden, möjlighet till åtkomst av mark- och vattenområde genom köp av 

fastighet eller arrendeavtal, närhet till bebyggelse, naturskyddsområden, annan 

verksamhet, miljökvalitetsnormer beaktas. Lokaliseringsutredningar ska även enligt 

krav i miljölagstiftningen omfatta flera alternativa lokaliseringar där dessa jämförs med 

varandra. Detta innebär ett stort utredningsarbete.  

8.3.2 Bakgrund  

Under utredningen har det framförts förslag som innebär att vattenbruket bör göras till 

en del av kommunernas översikts- och detaljplaner. På många håll råder hög konkurrens 

om utrymmet på land och i vatten längs Sveriges kuster samt konkurrens mellan olika 

intressen. För att möjliggöra etablering av vattenbruk bör lämpliga land- och 

vattenarealer framgå i kommunens planer. En god planering skulle göra det möjligt för 

vattenbruket att verka sida vid sida med andra konkurrerande intressen samt underlätta i 

arbetet med att finna en lämplig lokalisering.   

Jordbruksverket kan konstatera att det inom EU genomförts lokaliseringsarbeten för 

fiskodlingar i exempelvis både finska och danska havsområden. Ett arbete med att 

upprätta vattenbruksplaner har även påbörjats i några kommuner i Sverige. Under 2011 

påbörjades ett projekt inom Baltic Sea Region (BSR) för lokalisering av 

vattenbruksanläggningar i svenska regleringsmagasin och längs den svenska kusten. 

Sverige har därför möjlighet att dra lärdom av det arbete som genomförs eller har 

genomförts inom området.   
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Lokalisering av en verksamhet och möjliga alternativa platser regleras i 2 kap. 6 § 

miljöbalken och i 6 kap. 35 § miljöbalken. I 17 § miljöbedömningsförordningen 

preciseras vad alternativ redovisningen ska innehållas.  

Miljöbalken innehåller inga bestämmelser om riksintressen för vattenbruk, men nämner 

vattenbruk som ett allmänt intresse i 3 kap. 5 § miljöbalken. I 5 § regleras att mark-och 

vattenområden som har betydelse för rennäring, yrkesfisket eller vattenbruk ska så långt 

det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. 

Med vattenbruk menas i detta avseende ”biologisk produktion i vattenområden”, bl.a. 

fisk- och musselodling.41  

 

Plan- och bygglagen (2010:900) reglerar planläggning av mark, vatten och byggnader. 

Här framgår att varje kommun ska ha aktuella översiktsplaner som omfattar hela 

kommunen. I 2 kap. plan- och bygglagen anges att kommunen ska ta hänsyn till 

allmänna och enskilda intressen i sitt planeringsarbete. Planläggning och prövning av 

ärenden ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 

de är mest lämpade för, med hänsyn tagen till beskaffenhet, läge och behov. 

Planläggningen ska också ta hänsyn till natur- och kulturvärden samt miljö- och 

klimataspekter. I 3 kap. om översiktsplaner samt 4 kap. om detaljplaner anges vilka 

möjligheter kommunen har att använda sina mark- och vattenområden. 

Översiktsplanerna ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 

användas och hur bebyggd miljö ska användas, bevaras och utvecklas. I en detaljplan 

har kommunen möjlighet att göra en mängd preciseringar av användning, omfattning, 

utformning, fastighetsindelning m.m.  

8.3.3 Åtgärdsförslag 

Jordbruksverket bedömer att det finns ett behov av att långsiktigt genomföra en rumslig 

planering som tar hänsyn till vattenbrukets behov i kommunernas översiktsplanering. 

Systematiken i 3 kap. plan- och bygglagen om översiktsplaner innebär dock att det 

troligen inte är möjligt att peka ut specifika verksamheter, utom bostadsbyggande, 

direkt i plan- och bygglagen. Däremot bör det vara möjligt att göra uttalande i 

förarbeten om behovet av långsiktig rumslig planering samt att detta hanteras i 

föreskrifter och allmänna råd/vägledning från Boverket. 

Jordbruksverket anser att kommunerna bör få vägledning inför arbetet att genomföra en 

planering som tar hänsyn till vattenbruket. Kommunerna bör även använda sig av en 

enhetlig metod vid framtagande av vattenbruksplaner, så långt detta är möjligt med 

avseende på vissa regionala skillnader. 

Jordbruksverket anser att en nationell vägledning för planering av områden lämpliga för 

vattenbruk kan användas av kommunerna vid arbetet med översiktsplaner. På så sätt kan 

fler vattenbruksföretag av olika storlek starta odlingsverksamhet och utvecklingen av ett 

ekologiskt, ekonomiskt, och socialt hållbart vattenbruk underlättas.  

Jordbruksverket föreslår att Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten 

tillsammans med Boverket ges i uppdrag av regeringen att genomföra förslaget. 

                                                 
41 Se prop. 1997/98:45, del 2 s. 31.  

 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/PROP_1997_1998_0045_DEL_2_S_0031
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Jordbruksverket föreslår vidare att Havs- och vattenmyndigheten ges i uppdrag av 

regeringen att, i samråd med Jordbruksverket och Boverket, utreda möjligheten att göra 

vattenbruket till ett riksintresse. 

8.4 Ansökan om processuell rådighet 

8.4.1 Hinder 

Många vattenområden är outredda d.v.s. det är oklart vem som äger vattnet. Detta kan 

innebära komplicerade, ekonomiska- och tidskrävande lantmäteriutredningar, vilket i 

sin tur kan innebära en långdragen utredningsprocess.  

Fastighetsreglering av vattenområden har dels inte hängt med och dels är den förändring 

som genomfördes för några år sedan och som innebar att privata aktörer inte kan 

beställa fastighetsutredningar ett stort hinder. Nu är det endast kommuner och 

myndigheter som kan, mot uppdragstaxa, beställa fastighetsutredningar från 

Lantmäteriet. Detta är mycket begränsande och kan bli mycket kostsamt för privata 

verksamhetsutövare som behöver lägga tid på att finna en f.d. Lantmätare och som på 

konsultbasis kan utreda vattenområden.   

Att odla fisk är en miljöfarlig verksamhet men kan ibland bedrivas på sådant sätt som 

kan medföra att tillstånd till vattenverksamhet erfordras. Det kan exempelvis vara om 

verksamheten behöver utta yt- eller grundvatten, anlägga en kaj, anlägga ledningar.  

Rådighet är en processförutsättning när man söker tillstånd till vattenverksamhet och 

regleras i 2 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 

Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att ha rådighet över vattnet inom det 

område där verksamheten ska bedrivas.  

8.4.2 Förutsättningar  

Den svenska vattenrätten bygger på ett privaträttsligt system dvs. att rådigheten över 

vattnet i sjöar och vattendrag är kopplade till ägandet av enskilda fastigheter.  

Enligt 2 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

ska en verksamhetsutövare för att få bedriva vattenverksamhet ha rådighet över vattnet 

inom det område där verksamheten ska bedrivas. Det är verksamhetsutövarens ansvar 

att se till att ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. I 

tillståndsmål är rådighet en processförutsättning dvs. för att mark- och miljödomstolen 

överhuvudtaget ska kunna ta upp en ansökan till prövning måste rådigheten finnas vid 

tidpunkten för ansökans inlämnande. Enligt 2 kap. 2 § är det fastighetsägaren som har 

en sådan rådighet. Rådighet kan även erhållas genom t.ex. servituts- eller 

nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren. För allmänt vatten är det Kammarkollegiet 

som meddelar rådighetstillstånd. För det fall där exempelvis undervattenskablar, 

rörledningar ska läggas på havsbotten, både inom territorialvattnet och den ekonomiska 

zonen, kan tillstånd även behöva sökas hos regeringen enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln.42 Detta kan bli fallet vid exempelvis anläggande av en offshore 

                                                 
42 https://www.sgu.se/samhallsplanering/hav-och-kust/kontinentalsockellagen/ 
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fiskodling eller en landbaserad RAS som behöver anlägga ledningar för både intag av 

vatten som utsläpp från verksamheten.  

Prövning enligt 9 kap. miljöbalken kräver inte rådighet eller ägande av fastigheten som 

verksamheten bedrivs på likt vattenverksamheten. Detta innebär att för 9 kap. 

prövningen är det inte per automatik ett hinder att vara lokaliserad på ett outrett 

vattenområde. Men samtidigt måste sökanden äga marken eller ha nyttjande rättsavtal 

med markägare. Detta är dock inte en processförutsättning på samma sätt som för 

vattenverksamhet.  

8.4.3 Åtgärdsförslag 

Jordbruksverket stödjer förslagen i utredningen ”Vått och torrt- förslag till ändrade 

vattenrättsliga regler ” (SOU 2014:35).  

Utredningen föreslog att det särskilda kravet för vattenverksamheter att sökanden ska 

visa att han eller hon har en processuell rådighet beträffande aktuellt område ska utgå. 

Det vill säga rådighetskravet som en processförutsättning föreslå avskaffas, vilket 

innebär att frågan om rätten att använda det vatten där vattenverksamheten avses 

bedrivas inte ska behandlas inom ramen för tillståndsprövningen. Däremot måste den 

som avser att bedriva vattenverksamheten se till att ha rätten att använda aktuellt vatten. 

Utredning analyserar förslaget och dess konsekvenser och redogörs inte för i denna 

utredning.  

När det gäller hindret att många vatten är outredda är det Lantmäteriet som genomför 

förrättningar för att utreda äganderätten. Jordbruksverket anser att Lantmäteriet ska ges i 

uppdrag att prioritera arbetet med att klarlägga äganderätten avseende outredda vatten.  

8.5 Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet 

Jordbruksverket bedömer att det inte är möjligt att föreslå författningsändringar eller 

åtgärdsförslag för det hinder som finns för att utveckla vattenbruket som näring kopplat 

till miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet. Jordbruksverket redogör dock nedan för 

det hinder som finns och översiktligt bakgrunden till detta.  

Jordbruksverket bedömer att det bör göras en översyn och vidtas åtgärder kopplade till 

implementeringen av ramvattendirektivet för vatten om vattenbruket ska ha en 
möjlighet att växa i Sverige. 
 

Frågeställningar om vattendirektivets tillämpning bör hanteras inom kommande 
vägledningsarbete. 

8.5.1 Hinder 

Kravbilden för vattenbruk har förändrats till följd av ”Weserdomen” (C-461/13) från 

EU-domstolen tillsammans med de nya ändringarna som började gälla i miljöbalken i 
januari 2019. Dessa förändringar innebär sammanfattningsvis att EU:s 
ramvattendirektiv för vatten och ”icke försämringskravet” implementeras fullt ut i 

Sverige, vilket medför att det upplevs som svårare att erhålla miljötillstånd för 
vattenbruk.  
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Flera fiskodlare har inte erhållit (nya) miljötillstånd på grund av osäkerheter kopplade 

till odlingsteknik och/eller risk för påverkan på miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet. 
Ska nya förenklade regler tas fram för vattenbruket och föreslagna författningsändringar 
och åtgärder redovisade i denna utredning verkställas kommer sannolikt inte detta att 

vara tillräckligt för att nå Sveriges målsättning om att livsmedelsproduktionen och 
vattenbruket i Sverige ska växa, att självförsörjningsgraden ska öka etc.    

8.5.2 Förutsättningar  

Svensk vattenförvaltning syftar till att vi ska förbättra våra vatten och skapa en 

långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Vattenförvaltningen omfattar 

sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten och grundvatten. Ansvaret för 

genomförandet av vattenförvaltningen ligger på de fem länsstyrelser som är 

vattenmyndigheter. Havs- och vattenmyndigheten ska stödja vattenmyndigheterna 

genom vägledning och föreskrifter för ytvatten. Sveriges geologiska undersökning är 

vägledande när det gäller grundvatten och ger ut föreskrifter för grundvatten.  

Vattenförekomster, över en viss storlek, ska status klassificeras och 

miljökvalitetsnormer beslutas. Regler för tillämpning av miljökvalitetsnormer finns i 

bland annat 2 kap., 5 kap. och 26 kap. miljöbalken. Det finns även ett flertal 

förordningar, föreskrifter och vägledning etc. om hur detta arbete ska gå tillväga43. 

Beslut om miljökvalitetsnormer för vatten ska grunda sig på vetenskapliga kriterier och 

miljökvalitetsnormen ska beskriva vilken vattenkvalitet som ska uppnås och när den ska 

uppnås. Statusklassificeringen ska återspegla den befintliga vattenkvalitén.  

Vattenbrukaren ska vid prövningen visa att de försiktighetsmått och skyddsåtgärder som 

krävs genomförs bland annat i syfte att visa att miljökvalitetsnormen följs. Det vill säga 

det är vattenbrukaren som har bevisbördan. När tillstånd söks ska vattenbrukaren utreda 

hur den ansökta verksamheten påverkar möjligheterna att följa en miljökvalitetsnorm 

och hur miljön i övrigt påverkas. Påverkan på miljökvalitetsnormer ska utredas på 

kvalitetsfaktor – och parameternivå. Utredningsbördan blir därmed omfattande, både 

avseende ekonomiska aspekter som tidsaspekter. Även om ansvaret för utredningen 

omfattar att utreda den egna verksamhetens bidrag och påverkan på 

miljökvalitetsnormer och inte att ansvar för att göra myndigheterna arbete.  

Myndigheterna, framförallt Vattenmyndigheterna, har ansvaret att se till så att 

exempelvis övervakningsprogram upprättas för att övervaka vattenförekomsterna. Det 

är inte verksamhetsutövarens ansvar att utreda hur stor andel som verksamheten 

påverkar vattenförekomstens miljökvalitetsnormer i relation till andra verksamheters 

påverkan. Det är Vattenmyndigheten som har ansvar för kartläggningen och är skyldiga 

att uppdatera denna löpande enligt Vattenförvaltningsförordningen. Dock är det vanligt 

att myndigheterna under såväl samrådsprocessen som i prövningsprocessen framför 

krav på att verksamhetsutövaren ska utreda påverkan på miljökvalitetsnormer i relation 

till andra verksamheter. Det är även vanligt att kartläggningen är bristfällig i många 

vattenförekomster samt att det inte finns tillräckligt med representativa undersökningar 

genomförda. Detta innebär osäkerhet och risker kopplat till bedömning av 

vattenförekomstens vattenkvalitet och verksamhetspåverkan på miljökvalitetsnormer.  I 

många vattenförekomster är statusen baserad på en expertbedömning och där det oftast 

                                                 
43 HVMFS 2017:20. HVMFS 2013:19, HVMFS 2015:4 m.fl.  

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/Pages/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/Pages/default.aspx
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/vattenforvaltning/nationell-vagledning-och-foreskrifter-for-vattenforvaltning.html


 

93 

saknas dokumentation om vilket underlag och hur myndigheten gått tillväga för att göra 

expertbedömningen. Detta innebär svårigheter för verksamhetsutövaren att kunna utreda 

påverkan på den expertbedömda statusen. 

Kravbilden för vattenbruk, men även för andra branscher, har förändrats till följd av 
”Weserdomen” (C-461/13) från EU-domstolen. Weserdomen handlar kort om en god 
ytvattenstatus, vilket omfattar såväl ekologisk som kemisk status, och innebörden av 

”försämring av miljökvalitet”. Nu råder stor osäkerhet kring hur vissa bedömningar av 
verksamhetens miljöpåverkan på miljökvalitetsnormer, statusen hos enskilda 
kvalitetsfaktorer etc. ska göras och tillämpas. Brist på vägledning från myndigheterna, 

utifrån det ändrade rättsläget, är en viktig anledning till osäkerheten. En annan osäkerhet 
är att tolkning- och tillämpningen inte är likartad mellan myndigheterna. Andra 
förändringar som genomförts och som skapar osäkerhet kring möjligheterna att erhålla 

tillstånd är ändringarna i 2 kap. 7 § och 5 kap. 4 § miljöbalken som trädde i kraft 1 
januari 2019. Ändringarna innebär sammanfattningsvis att rimlighetsavvägningen inte 
får medföra att en verksamhet tillåts bedrivas så att den orsakar en otillåten försämring 

eller äventyrar att rätt vattenkvalitet uppnås. Ändringen handlar även om förbud mot 
otillåten försämring eller äventyrande av miljökvalitetsnormer.  
 

I Havs- och vattenmyndighetens vägledning44 framkommer att myndigheter eller 
kommuner inte får tillåta verksamheter eller åtgärder som riskerar att försämra 
vattenmiljön på ett otillåtet sätt eller om den äventyrar miljökvalitetsnormen (5 kap. 4 § 

miljöbalken). Det finns dock möjlighet till undantag från förbudet i 4 § om 
förutsättningarna för undantag är uppfyllda i 4 kap. 11–12 §§ 
vattenförvaltningsförordningen. Möjligheten till undantag kan tillämpas antingen när 

tillstånd ges till en ny eller ändrad verksamhet som medför nya fysiska förändringar i en 
vattenförekomst eller till en verksamhet som ändrar en grundvattenförekomst nivå. I 
vissa fall finns också möjlighet att tillåta en verksamhet som sänker en 

ytvattenförekomsts kvalitet från hög status till god status. För samtliga fall kan tillstånd 
bara ges om vissa kriterier är uppfyllda.  
 

Mark- och miljööverdomstolen meddelade domar i fyra mål45 2017-03-13 samt i 
ytterligare en dom 2018-03-28 om tillstånd till odling av fisk i öppna kassar och finner 
att verksamheten endast kan tillåtas under en avvecklingsperiod om tre år. Mark- och 

miljööverdomstolen ifrågasätter om de aktuella kassarna, som inte ger möjlighet till 
uppsamling eller rening av foderrester och fekalier, utgör bästa möjliga teknik. Det 
råder enligt mark- och miljööverdomstolen även osäkerhet kring verksamhetens 

påverkan på den ekologiska statusen och miljöpåverkan bedöms bli relativt stor med 
beaktande av lokaliseringen. Berörda domar hänvisar till 2 kap.7 §, 3 kap. 6 §, 4 kap. 
miljöbalken samt Weserdomen. I målet från 2018 hänvisas även till 2 kap. 9 § 

miljöbalken.  
 

I mål M 4421-14 (2019-04-04) i mark- och miljödomstolen gällande en etablering av en 
recirkulerande anläggning för odling av fisk avslogs ansökan med bland annat stöd av 
risken för att försvåra uppnåendet av god status i berörd vattenförekomsten. Vilket 

mark- och miljödomstolen ansåg innebär att ansökt verksamhet, med vald 
utsläppspunkt, inte är förenlig med ramvattendirektivet för vatten eller är förenlig med 
lokaliseringsregeln i 2 kap 6 § miljöbalken. Sist nämnda dom har fått prövningstillstånd 

                                                 
44 https://www.havochvatten.se/download/18.1e418088169a2290786dbcc2/1554730780261/vagledning-undantag-ny-andrad-
verksamhet.pdf. 
45 Mark- och miljööverdomstolen 2017-03-13Mål:  M 8882-15, M 2620-16, M 8374-15, M 8673-15. Mål M 10773-16 (20180328). 
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i mark- och miljööverdomstolen, beslut kan förväntas under 2020.  
 

Som framkommer ovan är bedömning att hindret inte är ramdirektivet i sig utan det är 

implementeringen som ställer till det för vattenbrukare men även andra 

verksamhetsutövare inom andra branscher. Ramdirektivet innehåller en mängd olika 

verktyg som kan användas för att minimera skyldigheterna för en verksamhetsutövare 

som t.ex. utpekande av kraftigt modifierade vatten, tillämpa mindre strängare krav. 

Ramdirektivet har implementerats genom vattenförvaltningsförordning (2004:660). Här 

regleras bland annat miljökvalitetsnormerna. Hur miljökvalitetsnormerna och 

klassificeringen av vattenförekomsterna ska tas fram regleras i Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25). Verksamhetsutövare generellt, inte 

enkom vattenbrukare, upplever att det framförallt är Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrift som innebär ett hinder och hur denna tillämpas och tolkas. De verktyg som 

finns i grunden i ramdirektivet upplevs inte tillämpas fullt ut dvs. det finns en möjlighet 

att ge undantag men denna möjlighet är underutnyttjad i Sverige idag. Produktion av 

livsmedel inom vattenbruket bör kunna ses som en samhällsviktig näring som ska kunna 

ges undantag. För att göra detta möjligt bör riksdag och regering i högre grad klargöra 

hur Sverige ska hantera undantagen, inte endast för vattenbruket utan detta är en större 

fråga som berör många verksamhetsutövare.   

 

9 Vidare arbete med förenklingar för 

vattenbruksverksamheter 

Jordbruksverkets analys har visat att prövningen av vattenbruksverksamheter står inför 

ett antal olika utmaningar. Vattenbruket omfattar en rad olika myndigheter genom att 

det rör miljö, livsmedelsproduktion, djurhållning och i vissa fall även slakteri och 

vidareförädling. Detta resulterar i att det är många olika myndigheter och flera parallella 

regelverk som berörs.  

Arbetet med förenkling avseende vattenbruket är ett komplext arbete som innefattar 

många berörda parter. Myndigheter ska bevaka och beakta regelverk utifrån sina 

uppdrag samtidigt som näringen framhåller sina intressen. Det är således många 

synpunkter och viljeinriktningar som måste vägas in och beaktas. För att arbetet med 

förenklingar för vattenbruksverksamheter ska lyckas bör alla berörda myndigheter 

(Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket) ges ett 

gemensamt och tydligt uppdrag från regeringen. I uppdraget bör krav ställas på att 

myndigheterna ska samarbeta för att uppnå en förenklad prövning avseende 

vattenbruksverksamheter. Även representanter från länsstyrelsen med kunskap och 

erfarenhet av tillståndsprövning för vattenbruksverksamheter behöver vara involverade i 

vidare arbetet. En förutsättning för att uppdraget ska lyckas är att även kompetenser 

inom juridik med kunskap om förvaltning och prövning inom de lagstiftningsområden 

som berörs, är engagerade i arbetet. 

Färre berörda myndigheter och en ökad samordning mellan myndigheter uppges vara 

den åtgärd som skulle kunna ha en stor inverkan på förenkling av prövningen av 

vattenbruksverksamheter och kunna bidra till uppfyllelse av flera av målen i 

livsmedelsstrategin och dess handlingsplan.  
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Förenklad prövning och tillsyn av vattenbruksverksamheter genom att skapa ”en väg in” 

eller färre vägar in (koncentration av prövningen) än idag bedöms vara ett viktigt mål att 

sträva mot för att möjliggöra en ökning av vattenbruksproduktionen samt på sikt uppnå 

produktionsmålen. Syftet med genomförandet av ”en väg in” för hela 

tillståndsprocessen är  

 att skapa en mer kvalificerad och effektiv prövning och tillsyn av 

vattenbruksverksamheter,  

 undvika dubbelprövning och att beslut mellan olika regelverk står i strid med 

varandra,  

 att tidsbegränsningarna i tillstånden inte är likartade eller samordnade mellan 

och inom en myndighet etc. 

 att skapa förutsättningar att uppnå kortare handläggningstider, 

 att begränsa antal myndigheter involverade i tillståndsprocessen. 

 

Det hade varit önskvärt att inom ramen för uppdraget utreda möjligheter för att slå 

samman livsmedelsproducenter inom de blå- och gröna näringarna som en areell näring. 

Det bör göras en översyn om fördelarna respektive nackdelarna med samordningen 

mellan vattenbruket och den livsmedelsproduktion som sker inom de areella näringarna. 

Det är många parallella regelverk som skulle påverkas av en sådan sammanslagning. 

Samtidigt skulle den möjliggöra för livsmedelsproducenter i Sverige att kunna få egna 

prioriterade bestämmelser samtidigt som samhällsnyttan att producera livsmedel i 

Sverige skulle kunna få en större och högre prioritet. En sammanslagning skulle 

exempelvis även kunna innebära att olika stödformer blir tillgängliga även för 

vattenbruk.  

Vid utveckling av ”en väg in” behöver även ett antal juridiska frågor klargöras, bl. a. 

inom rättsområden kompetens och legalitet, offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt, 

dataskydd, informationssäkerhet och säkerhetsskydd, bevarande och gallring samt 

upphandling och avtal. Det behövs författningsändringar, framförallt gällande 

myndigheternas uppdrag (kompetens och legalitet) men även informations- och 

personuppgiftshantering. 

Utöver arbetet med att samordna tillståndsprocessen behöver en nationell vägledning 

kopplat till alla berörda regelverk tas fram. Jordbruksverket föreslår att Havs- och 

vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket ska ges i uppdrag av 

regeringen att ta fram en nationell vägledning kopplad till de förändringar som föreslås i 

denna utredning. Vägledningen ska i första hand omfatta miljöbalken, 

fiskelagstiftningen och smittskyddets regler. Om det blir ett bra utfall bör även andra 

områden som djurskydd- och livsmedelsregler kopplas på. Vi anser att 

vägledningsinsatsen inte kan ske bara vid ett enstaka tillfälle utan informationen 

behöver hållas aktuell. Respektive myndighet måste därför själva kunna följa upp och 

hålla sina delar uppdaterade. De olika myndigheterna bör därför hitta en gemensam 

plattform/gemensamt system för att samordna vägledningen bättre. För att vara ett 

effektivt verktyg bör en sådan vägledning inte bara förklara regelverket och 

processerna. Vägledningen behöver även ge konkreta råd om till exempel vilka data 

som efterfrågas i en prövning, de provtagningar som krävs och vilka krav som ställs på 

samrådshandlingar. I det vidare arbete med regelförenklingar för 

vattenbruksverksamheter bör det ingå att hålla sig informerad om och beakta de förslag 

som lämnas inom ramen för andra pågående uppdrag och utredningar 
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 Djurhälsolagsutredning - en översyn av den nuvarande nationella lagstiftningen 

på djurhälsoområdet 

 Strandskyddsutredningen 

 Uppdraget som Tillväxtverket fått från regeringen (N2019/03240/JL) att 

genomföra regelförenkling med fokus på hela livsmedelkedjan genom 

utveckling av verksamt.se.  

 Arbete med framtagande av den gemensamma strategin ”Framtidens fiske och 

vattenbruk” 
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