
Från: miljoersattningar@jordbruksverket.se
Till:
Ärende: SV: Miljöinvesteringar 7.6/4AB
Datum: den 31 maj 2021 07:42:33

Hej ,
 
Vi har tagit emot ditt mail och återkommer
 
Med vänlig hälsning,
 

Stödsamordnare
Miljöersättningsenheten
Jordbruksverket

Från: @lansstyrelsen se> 
Skickat: den 28 maj 2021 15 59
Till: Miljöersättningar <miljoersattningar@jordbruksverket se>; LB programledning <LBprogramledning@jordbruksverket se>
Kopia: Projektochföretagsstöd <projektochforetagsstod@jordbruksverket se>; @lansstyrelsen se>
Ämne: VB: Miljöinvesteringar 7 6/4AB
 
Hej!
 
Och jag som trodde att ni hade ändrat ståndpunkt!!!
Det är mycket olyckligt att ni inte kan förstå att ni sätter käppar i hjulen för alla de markägare som visar intresse för att anlägga stora våtmarker och att ni därmed även direkt gör det
omöjligt att nå de miljömål vi satt upp i Sverige
Jag vill att ni skickar mig namn och telefon nummer till  någon som jag kan diskutera problematiken med.
 
Nedan försöker jag igen med att förklara problematiken och konsekvensen av hur handläggningsprocessen för våtmarker ser ut
Vi vill i vårat län att fler markförvaltare ska vilja anlägga stora våtmarker  För en våtmark på 5 ha eller större krävs ett tillstånd från Mark- och Miljödomstolen  Denna process tar olika
lång tid beroende på vilka motstående intressen som finns på plats  Vi har haft ett ärende där inte ens en programperiod på 7 år har räckt  I detta ärende är det två markägare som vill
anlägga en våtmark på 28 ha  Under tillståndsprövningen har de haft kostnader för bl a  en arkeologisk undersökning, en geoteknisk undersökning och MKB på drygt 400 000 kr  Detta
är alltså kostnader bara för förstudien! Även om de fått ett förhandsbesked, så kostnaderna är stödberättigade, kan de inte ansöka om utbetalning om de inte har ett beslut om stöd  Vi
kan ju  inte fatta beslut om stöd förrän alla tillstånd är klara  Jag undrar då hur många markförvaltare ni tror kan ligga ute med 400 000 kr under 7 år eller ens 1 år? Säg mig det så vi kan
inrikta våra insatser hos dessa individer  Då det enbart fått ett förhandsbesked drar de även på sig dessa kostnader på egen risk, då det fortfarande inte är säkert att det får ett beslut
om stöd  Intresset hos markförvaltar att påbörja denna process under så svaga förutsättningar finns inte, vad jag vet  Det är även detta som  avser i sitt mail till er
De jobbar hårt för att väcka intresse för våtmarker hos olika markförvaltare, men de märker att intresset svalnar för ingen vill eller kan ta en sådan risk
 
Om det verkligen är så här ni menar att det ska vara, så får ni gå ut med det brett till alla Länsstyrelser, för jag vet att många Länsstyrelser fortfarande följer de råd vi fick från
Jordbruksverket på en kurs vi hade på Billingehus i Skövde  Att det var möjligt att dela upp en ansökan i två delar, en förstudie del och en anläggnings del  Detta just på grund av denna
problematik  Om vi kunde fortsätta göra det, skulle det underlätta ofantligt mycket för de som visat intresse att anlägga stora våtmarker som t ex  kräver tillstånd eller som av någon
anledning tar lång tid för att få sina tillstånd/godkännanden klara  Även för ett godkännande om vattenverksamhet kan olika undersökningar krävas inför ett beslut om godkännande
Detta kan göra att även denna handläggningstid drar ut på tiden  Jag kan heller inte se att detta hindras av föreskriften SJVFS 2019:19 om projektstöd, företagsstöd och
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling  I 4 kap  i denna föreskrift står följande:
 
Gemensamma villkor för miljöinvesteringar enligt faktiska utgifter
147 § Stöd får lämnas för utgifter för den rättsliga prövning som behövs för att åtgärden ska kunna utföras
148 § Stöd får lämnas för utgifter för projektering även om ansökan om miljöinvestering inte beviljas, i de fall det står i förhandsbeskedet och den behöriga myndighetens beslut om
stöd  Slututbetalning får i dessa fall ske efter att ansökan fått avslag i övriga delar
 
(Jag undrar dessutom vad som menas med den första meningen i § 148 ovan? I vilket beslut om stöd kan det stå att vi kan bevilja utgifter för projekteringen även om vi inte kan bevilja
miljöinvesteringen? Det kan ju inte finnas ett beslut om stöd om vi inte beviljat miljöinvesteringen än?)
 
Särskilda villkor för miljöinvesteringar enligt faktiska utgifter Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald och för förbättrad vattenkvalitet
151 § Stöd för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar får lämnas till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag samt till
enskilda personer
152 § Stöd får lämnas till investeringar för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för

1  biologisk mångfald, där huvudsyftet är att skapa förutsättningar för att bevara och förstärka biologisk mångfald, eller
2  förbättrad vattenkvalitet, där huvudsyftet är att öka retention av kväve eller fosfor

153 § Stöd får lämnas för inköp eller avbetalningsköp av nytt material och köp av tjänst för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar samt för köp av tjänst av konsult som gör
en förstudie eller planerar investeringen  SJVFS 2021:12
 
Var står det att det inte går att dela upp en ansökan om att anlägga eller restaurera en våtmark i två delar? Enligt föreskriften kan vi t o m  ge stöd för projekteringen och den rättsliga
prövningen (förstudien) även om det inte kan anläggas en våtmark  Vad är det då som hindrar att enbart söka för förstudien i ett första skede? Resultatet är ju den samma! Jag anser att
en förstudie är en egen åtgärd som kan stå på egna ben, där slutresultatet är ett fullständigt underlag för att kunna påbörja själva anläggandet, dvs alla tillstånd finns, projektplanen för
våtmarksanläggningen är klar och allt underlag för en komplett ansökan om stöd finns  Att det finns andra stöd som LONA, där en förstudie är möjlig, hjälper inte alltid då det där är
andra krav som ställs, tex att en kommun står som sökande  Det är inte alla kommuner som kan göra detta
Om det verkligen är så att regelverken utgör ett hinder för att kunna göra denna delning av en åtgärd inom miljöinvesteringar och därmed underlätta likviditeten för sökande, bör vi
genast se över regelverken  Annars blir konsekvensen att vi inte kommer få till så mycket våtmarksareal som vi önskar och därmed ytterligare begränsa möjligheten att nå flera av
miljömålen  Vi kommer även tappa förtroendet som myndigheter som arbetar för natur och miljö
 
 
Med vänlig hälsning
 

Handläggare
Landsbygdsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
 

@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Så hanterar vi dina personuppgifter
 
 
 

Från: miljoersattningar@jordbruksverket se <miljoersattningar@jordbruksverket se> 
Skickat: den 24 maj 2021 16:22
Till: LBprogramledning@jordbruksverket se; @lansstyrelsen se>
Kopia: @lansstyrelsen se>; @lansstyrelsen se>; @jordbruksverket se
Ämne: SV: Miljöinvesteringar 7 6/4AB





Till: 'LBprogramledning@jordbruksverket se' <LBprogramledning@jordbruksverket se>
Ämne: Miljöinvesteringar 7 6/4AB
 
Hej!
 
Jag handlägger miljöinvesteringar i vårt län och måste nu få klarhet i en fråga som rör stöden inom 7 6/4AB att anläggande eller restaurering av våtmarker och dammar
Jag har tidigare haft kontakt och diskuterat frågan med en  Nu har jag fått information om att han inte är kvar på Jordbruksverket, men vet inte med säkerhet om det
är riktigt
 
Jag önskar nu få kontakt med någon som jag kan tala med, då det kan vara svårt att förklara problemet  Det rör framför allt problemet med likviditeten för sökande som får vänta länge
t om flera år på ersättning för utfört arbete med sin miljöinvestering
Kan vi göra något för att underlätta för sökande och därmed få fler att vilja utföra åtgärder för att förbättra statusen i våra vattenmiljöer?
 
I vårat län finns det flera som har visat intresse för att anlägga stora våtmarker, men då de inte har möjlighet att ligga ute med så stora belopp (det kan röra sig upp till fem hundra tusen
kronor bar för en förstudie) under så lång tid, avstannar intresset och de går inte vidare i processen
Jordbruksverket gick tidigare under programperioden ut med att det gick att dela upp en ansökan i en förstudie del och en anläggnings del, för att underlätta med bl a  denna
problematik, men ändrade sig senare
 
Stämmer detta verkligen? Av den information jag har fått från andra länsstyrelser, förstår jag att de har fortsatt med att följa Jordbruksverkets tidigare råd om att det går att dela upp
ansökan  Vad är det som gäller?
Hur kan vi få flera att anlägga stora våtmarker i vårt land? Det kanske måste till förändringar i  regelverken?
 
 
 
Med vänlig hälsning
 

Handläggare
Landsbygdsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
 

@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Så hanterar vi dina personuppgifter
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