Livsmedelsproduktion

65. Utred en gemensam lagstiftning för vattenbruk och skapa ”en väg in”
Regelverk: En framtida Vattenbruksförordning
Mottagare: Näringsdepartementet och Miljödepartementet, Jordbruksverket, Tillväxtverket,
Naturvårdsverket samt Havs- och Vattenmyndigheten

Påverkan på företag idag
Att starta en vattenbruksverksamhet eller att utveckla en befintlig är idag en komplicerad process
som ska drivas av företaget självt. Det är mycket information som ska tas fram och många myndigheter att ta kontakt med. Det är lätt att något missas och processen tar längre tid än den behöver.
I Norge tas en kontakt med fylket varefter en tjänsteman sköter den övriga processen och hjälper
företaget vidare för att förenkla arbetet. Detta är något som vi borde kunna få till och eftersträva
även i Sverige.
Vid ansökan om förhandsbesked för byggnation, finns en kommunal tidsgräns på tio veckor. Myndigheter som hanterar vattenbruk borde också ha fasta tidsgränser för sin handläggning. Under
den tid som en ansökan prövas bör det gamla tillståndet, om ett sådant finns, fortsatt vara giltigt.
Se i detta sammanhang exempelvis den danska modellen. Miljöbalken är ett hinder i detta sammanhang, enligt svar från Länsstyrelsen.

Åtgärdsförslag
Förenkla processen för olika tillstånd när det gäller att starta och driva samt utveckla befintliga
vattenbruksföretag. Sätt en rimlig tidsgräns för olika ärenden så företag kan planera sin verksamhet. Utred om det finns en möjlighet att samordna så att vattenbruk får en gemensam lagstiftning
att förhålla sig till.
Utveckla ”en väg in” för vattenbruksverksamheter. Förslagsvis genom att sammankoppla vissa
regelverk. Tillväxtverket och deras arbete med Verksamt.se är en god väg. Samordna detta arbete
bättre mellan de olika myndigheterna, gör en översyn av myndigheters bemyndigande, utred
införandet av en vattenbruksförordning, med mera.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Då detta är en växande bransch med flera små nystartade företag är det en viktig åtgärd för att
kunna få branschen att växa. I vår förening har vi idag tio medlemmar. Det finns minst tio företag
till på västkusten, som skulle påverkas positivt, och många fler i hela landet.  

Kontaktuppgifter
Företagarna – Svenskt vattenbruk och sjömat, Louise Hay, Ordförande
0733-47 22 87, info@vattenbrukochsjomat.se
Företagarna, Helena Fond
0707-17 70 19, helena.fond@foretagarna.se
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