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Remiss 
 
 
2020-04-15 
M2020/00571/R 

Författningsförslag om sanktioner för överträdelser av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av 

den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring 

av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG 

Remissinstanser 

 

Domstolsverket 

Försvarsmakten 

Greenpeace 

Göteborgs tingsrätt 

Göteborgs universitet 

Havs- och vattenmyndigheten 

Kammarkollegiet 

Kemikalieinspektionen 

Kustbevakningen 

Lloyd’s Register, Gothenburg (Marine, Consulting, Energy) 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Nacka tingsrätt, allmän avdelning samt mark- och miljödomstolen 

http://www.regeringen.se/
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Naturskyddskyddsföreningen 

Naturvårdsverket 

Polismyndigheten 

Riksrevisionen 

Sjöfartsverket 

Stockholms tingsrätt 

Svea hovrätt, allmän avdelning samt mark- och miljööverdomstolen 

Svensk Sjöfart 

Sveriges hamnar 

Sveriges Skeppsmäklareförening 

Transportstyrelsen 

Åklagarmyndigheten 

Återvinningsindustrierna 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 22 juni 

2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per 

e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

lina.oskarsson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2020/00571/R 

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 
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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. 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Lina Oskarsson, 

lina.oskarsson@regeringskansliet.se, 08-405 53 72. 

 

 

Susanne Gerland 

Tf. rättschef 
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