Livsmedelsproduktion

63. Samordna tillstånd och tillsynsprocesser för vattenbruk
Regelverk: Miljöbalken
Mottagare: Näringsdepartementet och Miljödepartementet, Jordbruksverket, Naturvårdsverket,
Länsstyrelserna samt Havs- och Vattenmyndigheten

Påverkan på företag idag
Tillståndsprocessen är i vissa fall förödande för företag, det skiljer stort i tid mellan inlämnad ansökan och svar från myndigheten, vilket gör att det blir svårt att planera och investera i verksamheten. Vi har exempel på att ett tillstånd har tagit tre månader och ett likadant i samma företag
en annan gång nio månader. Att tillståndens giltighet sedan löper över mycket olika tid från tre
år för vissa tillstånd till tio år för andra gör inte planeringen enklare. Att det kan ta 4,5 år för att få
tillstånd för en laxodling är helt obegripligt, här har Smögen Lax kämpat länge och det verkar fortfarande inte vara helt klart. Alla dessa oförutsägbarheter gör det svårt för entreprenörer att våga
satsa och det blir svårt att locka investerare till en bransch som inte har en tydlig bärighet framåt.
Regelverkets komplexitet och höga administrativa börda lyfts ofta av näringen som utmaningar
och begränsande faktorer för konkurrenskraft och lönsamhet. Det är därför viktigt att myndigheterna fortsätter och intensifierar arbetet med att förtydliga regelverket och förenkla dess tillämpning där det behövs, utan att ge avkall på lagstadgade krav och villkor.

Åtgärdsförslag
Det behövs bättre samordning mellan berörda myndigheter för prövning av vattenbruksverksamheter. Tag fram en tydlig nationell vägledning för tillståndsprövning och tillsyn av vattenbruksverksamheter, som är kopplad till alla berörda regelverk, inklusive EU-rätten. Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket bör i samverkan med berörda parter utveckla metoder och rutiner
för en mer effektiv och ändamålsenlig prövning av vattenbruksverksamheter. Vidare behöver
samarbetet mellan förvaltande och kontrollerande myndigheter utvecklas för att skapa en bättre
tillämpning av regelverket vid prövning, tillsyn och kontroll samt vägledning om regeltillämpning
och regelefterlevnad för att bättre kunna bistå verksamhetsutövare.
Det är viktigt att samverkan mellan tillstånds- och tillsynsinstanserna utvecklas för ökad effektivitet och minskade kostnader för såväl myndigheter som verksamhetsutövare.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Då detta är en växande bransch med flera små nystartade bolag är det en viktig åtgärd för att
kunna få branschen att växa. I föreningen Svenskt vattenbruk och sjömat har vi idag tio medlemmar det finns minst tio företag till på västkusten som skulle påverkas positivt av förslaget, samt
många fler om man ser till hela landet.
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