
From: Elin.Haggqvist@slv.se 
Sent: den 9 februari 2021 21:39 
To: M Remissvar 
Cc: M Naturmiljöenheten 
Subject: M2020/02032 Livsmedelsverket 
 
Categories: M2020/02032 
 
Hej,  
Livsmedelsverket har inte några synpunkter på denna remiss av Strandskyddsutredningens 
slutbetänkande, Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78.  
Livsmedelsverkets dnr 2021/00844. 
  
Vänliga hälsningar/ 
Elin Häggqvist 
  
  
Elin Häggqvist 
Chefsjurist och avdelningschef för Juridiska avdelningen 
område Strategisk utveckling och stöd 
  

 
Box 622, 751 26 Uppsala 
018-17 53 67, Vxl. 018-17 55 00 
www.livsmedelsverket.se 
  
  
  

Från: Liisa Viinamäki <liisa.viinamaki@regeringskansliet.se> För M Naturmiljöenheten 
Skickat: den 3 februari 2021 16:05 
Till: M Naturmiljöenheten <m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se> 
Kopia: Linnea Rosenlöf Nilsson <linnea.rosenlof.nilsson@regeringskansliet.se> 
Ämne: Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd - Svar senast 
3/5 2021 
  
  
SOU 2020:78: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/12/sou-
202078/ 
  
Strandskyddsutredningens slutbetänkande ” Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd” (SOU 2020:78) 
  

Remissinstanser enl bifogat missiv. 
  
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 3 maj 2021. Svaren bör lämnas per 
e post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2020/02032 och remissinstansens 
namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
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Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om
remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, 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.

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet hos Elanders Sverige
AB via följande länk:

https:/ / reg-intern.store.elanders.com/

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.

Jan Terstad
Departementsråd

Med vänlig hälsning

Liisa Viinamäki
Enhetsassistent

Miljödepartementet
Naturmiljöenheten
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 27 34
liisa.viinamaki@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
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