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Projektfas
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Start 
projektering 
och dokument-
sammanställ-
ning

Miljöprövningsförord-
ningen 3 kap 1–2 §§,

Avgör om verksamheten är anmälnings- 
eller tillståndspliktig.

Tillstånd eller anmälan krävs även för en 
plats där fi sken vinterförvaras men inte 
utfordras.

Miljöbalken kap 2, 3, 
4, 6 (35§), 7 (18§), 9, 
11, 15

För att minska miljöpåverkan är lokaliseringen 
av verksamheten en av de viktigaste frågorna 
och det berörs i kapitel 3 och 4. Själva grund-
kraven för drift beskrivs i kapitel 2 och 9. Avfall 
från anläggningar kan behöva hanteras enligt 
kapitel 15.

Vattenbruk behöver normalt sett INTE 
göra en anmälan enligt kap 11.
Dispens av strandskydd regleras i kapitel 
7 och handläggs ibland av kommun och 
ibland av länsstyrelsen.

Miljöbalken kapitel 9 
samt MPF 5 kapitlet.

Tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken för större fi skslakteri, större be-
redningsanläggning för fi sk eller skaldjur samt 
djurfoderanläggning inklusive hantering av 
animaliska biprodukter (t.ex. slaktrester)

Vid mindre hantering görs en anmälan 
om miljöfarlig verksamhet till kommu-
nen. Vad som defi nieras som 
C-verksamhet anges i MPF.

Miljöbedömningsför-
ordningen 15-19§.

Beskrivning av vad som skall ingå i en MKB 
förutom vad som preciseras i MB 6:35.

Livsmedelslagen Anmälan om primärproduktion sker till läns-
styrelsen.

Djurskydds-
förordningen 5§

Förprövning av förvaring av djur görs av 
länsstyrelsen.

De ska besikta området innan verk-
samheten får tas i drift. Detta gäller 
dock endast om mer än 35 ton fi sk 
ska produceras. Under det krävs ingen 
förprövning.

Försäljning EG (nr)
852/2004 om livsmed-
elshygien och i bilaga 
III till förordning EG 
(nr) 853/2004 om sär-
skilda hygienregler för 
livsmedel av animaliskt 
ursprung samt svensk 
livsmedelslagstiftning

För att få sälja produkterna som produceras 
måste primärproducenten registrera sig hos 
livsmedelsverket. Som primärproducent räknas 
fi ske och uppfödning av fi sk, inklusive avliv-
ning, avblodning, urtagning, kylförvaring och 
egen transport av fi skeriprodukterna till en 
anläggning.

Registreringen är gratis.
Verksamheter där primärprodukter 
bearbetas räknas inte som primärpro-
duktion, till exempel gårdsmejeri, kvarn, 
tillverkning av saft eller sylt, rökning av 
fi sk och liknande. Sådana verksamheter 
ska i normalfallet vara registrerade hos 
kommunen.

Hygienföreskrifter 
LIVSFS 2005:20

Dessa föreskrifter gäller om du endast är 
anmäld till länsstyrelsen och har direktför-
säljning av små mängder direkt till konsument 
utan bearbetning.

En fi skare eller vattenbrukare får 
leverera högst 15 000 kilo hel fi sk eller 
fi skeriprodukter per år, dock högst 300 
kilo per vecka, samt högst 5 000 kilo 
kräftdjur per år, dock högst 100 kilo per 
vecka, från den egna fi skebåten eller 
vattenbruket direkt till konsument eller 
lokal detaljhandel.

Branschriktlinjerna för 
Fiskprodukter.

Detta gäller om du av kommunen klassas som 
livsmedelsföretag.

Vid en större mängd än ovanstående, 
alternativt om någon bearbetning av 
fi sken sker.

Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 
2014:4) om livs-
medelsinformation. 
Samt EUs informa-
tionsförordning (EU) 
1169/2011

Om du klassas som livsmedelsföretag är det 
viktigt med korrekt märkning av produkter.

Vid en större mängd än för hygienföre-
skrifterna, alternativt om någon bearbet-
ning av fi sken sker.
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Drift DFS 2006:8 Djurskyddets alla delar från hantering, utford-
ring, utformning, tillsyn m.m.

Det fi nns beskrivet vad som ska ingå i 
den journal man vid behov ska kunna 
uppvisa för tillsynsmyndigheten.

Epizootilag (1999:657) 
och SJVFS 2013:23

Lagar som reglerar vilka sjukdomar som måste 
anmälas vid upptäckt. Anmälan görs av veteri-
när till jordbruksverket.

Hälsokontroller utförs vanligtvis av 
Distriktsveterinärerna på uppdrag av 
Jordbruksverket.

Miljöbalken 15 kap 
och förordning (EG) nr 
1069/2009.

Avfall från anläggningen. Verksamheter är 
skyldiga att återvinna de material som kan 
återvinnas samt hantera det farliga avfall som 
produceras.

Kontrollera avfallshanteringen i anlägg-
ningens hemkommun för återvinning av 
exempelvis emballage samt hantering av 
farligt avfall som spillolja. För att minska 
risken för smitta måste biprodukter så 
som död fi sk, rens och blod hanteras på 
ett sätt där de inte orsakar olägenhet 
eller risk för hälsa (se vidare animaliska 
biprodukter nedan)

Miljöprövningsförord-
ningen 28 kapitlet.

Avloppsvatten och slam Om en egen reningsanläggning startas 
behöver anmälan eller tillstånd införskaf-
fas. I annat fall skall man konsultera 
med kommunen vad de lokala renings-
verken kan hantera.

SJVFS 2014:43 Korrekt hantering av de animaliska biproduk-
ter som uppkommer i verksamheten så som 
slaktavfall.

För att minska risken för smitta måste 
biprodukter så som död fi sk, rens och 
blod hanteras på ett sätt där de inte 
orsakar olägenhet eller risk för hälsa.
Avfall riskklassifi ceras beroende på typ. 
Självdöd fi sk omfattas av strängare 
regler. Slaktrens kan försäljas exempelvis 
som bas till päls-/husdjursdjurfoder.
Självdöd fi sk kan grävas ned (i vissa om-
råden av landet), rötas eller förbrännas.

Tillsyn och 
kontroller

Jordbruksverket Antalet tillsynstillfällen kan variera och avgörs 
av vilken riskklass verksamheten omfattas av. 
Vad som kontrolleras är journaler, hälsoöver-
vakningar, provtagning för sjukdomar, anlägg-
ningen och hygienplan.

Tillsyn sker av veterinär eller tillsatt 
inspektör upp till två gånger per år be-
roende på riskklass. Vid lägsta riskklass 
gäller 1 kontroll var annat år. 

Livsmedelsverket Större slakterier och livsmedel.
Länsstyrelsen Djurskyddet samt Egenkontroll och miljö- häl-

soskydd vid produktionstillstånd över 40 ton 
foderförbrukning.

Kommunen Egenkontroll och miljö- hälsoskydd vid produk-
tionstillstånd under 40 ton foderförbrukning. 
Kan även sköta livsmedelskontroll.


