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Föredragande: 
statsrådet Strandhäll  

Ärende: 

1 
Förordnande till Delegationen för cirkulär 
ekonomi  
M2022/ 
 
2 
Förordnande i Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Västerbottens län  
M2022/01182 
 
3 
Överklagande av Länsstyrelsen i Kalmar läns 
beslut om tillägg till föreskrifter och tillägg till 
skötselplaner för flera naturreservat i Kalmar län 
M2020/00844 
 
4 
Överklagande av Miljöprövningsdelegationen 
inom Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 
beslut att inte ompröva miljötillstånd för 
verksamhet vid Försvarets materielverks 
provplats i Karlsborg, Karlsborgs kommun 
M2021/01542 
 
5 
Utfärdande av lag om ändring i miljöbalken  
(rskr. 2021/22:453) 
M2022/01394  
M2022/ 
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6 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:446) 
a) lag om ändring i miljöbalken 
b) lag om ändring i lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster  
M2022/01380 (delvis)  
M2022/ 
 
7 
Förordningar  
a) förordning om producentansvar för 
elutrustning  
b) förordning om ändring i förordningen 
(2021:1001) om producentansvar för 
fiskeredskap 
c) förordning om ändring i förordningen 
(2008:834) om producentansvar för batterier  
d) förordning om ändring i förordningen 
(1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband 
med hantering, införsel och utförsel av kemiska 
produkter 
M2016/00285 
M2016/02896 
M2017/02199 
M2021/00774 
M2022/00664 (delvis) 
M2022/ 
 
8 
Förordningar  
a) förordning om producentansvar för 
förpackningar 
b) förordning om ändring i förordningen 
(2022:000) om producentansvar för 
förpackningar 
M2020/01889 
M2021/02118 (delvis) 
M2022/00664 
M2022/01296 
M2022/ 
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9 
Förordning om fartygsåtervinning  
M2019/02116 
M2020/00571 (delvis) 
M2022/ 
 
10 
Förordningar  
a) förordning om ändring i förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd  
b) förordning om ändring i förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken  
c) förordning om ändring i förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall  
d) förordning om ändring i 
miljötillsynsförordningen (2011:13)  
e) förordning om ändring i förordningen 
(2012:258) om miljösanktions-avgifter  
f) förordning om ändring i 
miljöprövningsförordningen (2013:251)  
g) förordning om ändring i avfallsförordningen 
(2020:614) 
h) förordning om ändring i förordningen 
(2021:1008) om ändring i avfallsförordningen 
(2020:614)  
i) förordning om ändring i förordningen 
(2021:1009) om ändring i förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter  
j) förordning om ändring i förordningen 
(2021:1012) om ändring i förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken 
M2019/02116 
M2020/01907 
M2020/00571 (delvis) 
M2021/00207 
M2022/ 
 
11 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Strålsäkerhetsmyndigheten 
M2022/01381 (delvis) 
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12 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende anslag 1:7 
M2022/01381 (delvis) 
 
13 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Naturvårdsverket 
M2022/01381 (delvis) 
 
14 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Statens geotekniska institut  
M2022/01381 (delvis) 
 
15 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut 
M2022/01381 (delvis) 
 
16 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende anslag 1:8 Klimatbonus  
M2022/01381 (delvis) 
 
17 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende anslag 1:19 Industriklivet  
M2022/01381 
 
18 
Uppdrag till Naturvårdsverket om bekämpning 
och ersättning vid angrepp av granbarkborrar 
M2020/01073 
M2020/01137 
M2020/01490 
M2020/01693 
M2022/ 
 
19 
Uppdrag till Naturvårdsverket om 
producentansvaret för förpackningar 
M2022/ 
 



5 (5) 

 
 

20 
Framställning om upphävande av 
Skogsstyrelsens föreskrifter 
M2021/01657 
 
21 
Riksdagsskrivelse 2021/22:421 med 
överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets 
betänkande Tidigt kommunalt ställningstagande 
till vindkraft (bet. 2021/22:MJU28) 
M2022/01367 
 

 


