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Remiss, departementspromemorian Märkning och registrering
av katter – ett förslag och dess konsekvenser (Ds 2019:21)

Remissinstanser

Datainspektionen
Djurens Rätt
Djurskyddet Sverige
Domstolsverket
Folkhälsomyndigheten
Förvaltningsrätten i Karlstad
Jägarnas Riksförbund
Kammarrätten i Stockholm
Lantbrukarnas Riksförbund
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Naturvårdsverket
Näringslivets Regelnämnd
Polismyndigheten
Regelrådet
Riksdagens ombudsmän (JO)
Smittskyddsläkarföreningen (Sveriges läkarförbund)
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Svenska Djurskyddsföreningen
Svenska Jägareförbundet

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Herkulesgatan 17
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Svenska Kattskyddsförbundet (SVEKATT)
Svenska Kennelklubben
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK)
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Veterinärförbund
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 13
januari 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)
per e-post till n.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
lisen.sjoling@regeringskansliet.se. Ange diarienummer N2019/02696/DL
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

2 (3)

Eventuella frågor under remisstiden kan ställas till Lisen Sjöling, på
telefonnummer 08-405 27 45 eller lisen.sjoling@regeringskansliet.se

Pernilla Ivarsson
Departementsråd

Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
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