
   

Ärendeförteckning   
regeringssammanträde 
 
2021-11-03 
Underprotokoll A 
Nr 40 
 
 

 

Miljödepartementet 
Expeditionschefen Egon Abresparr: 1–3, 6–14 
Rättschefen Maria Jonsson: 4–5 
 

 

  

 

1 (3) 

 
 

 

Föredragande: 
statsrådet Dahlgren 

Ärende: 

1 
Förordnande i styrelsen för Stockholm 
Environment Institute 
M2021/ 
 
2 
Förordnande i styrelsen för Kärnavfallsfonden 
M2021/ 
 
3 
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt 
av kalksten i Slite, Gotlands kommun; nu fråga 
om undantag från krav på miljöbedömning 
M2021/01774 (delvis) 
 
4 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:20) 
a) lag om ändring i miljöbalken, 
b) lag om ändring i lagen (1992:1140) om 
Sveriges ekonomiska zon. 
M2021/02068 
M2021/ 
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5 
Förordningar  
a) förordning om engångsprodukter, 
b) förordning om ändring i förordningen 
(2021:000) om engångsprodukter, 
c) förordning om producentansvar för vissa 
tobaksvaror och filter, 
d) förordning om producentansvar för ballonger, 
e) förordning om producentansvar för 
våtservetter, 
f) förordning om producentansvar för 
fiskeredskap, 
g) förordning om nedskräpningsavgifter, 
h) förordning om ändring i förordningen 
(2018:1462) om producentansvar för 
förpackningar, 
i) förordning om ändring i förordningen 
(2018:1462) om producentansvar för 
förpackningar, 
j) förordning om ändring i förordningen 
(2005:220) om retursystem för plastflaskor och 
metallburkar, 
k) förordning om ändring i förordningen 
(2005:220) om retursystem för plastflaskor och 
metallburkar, 
l) förordning om ändring i förordningen 
(1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband 
med hantering, införsel och utförsel av kemiska 
produkter, 
m) förordning om ändring i avfallsförordningen 
(2020:614), 
n) förordning om ändring i förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter, 
o) förordning om ändring i förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter, 
p) förordning om ändring i 
miljötillsynsförordningen (2011:13), 
q) förordning om ändring i förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken. 
M2021/ m.fl. 
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6 
Uppdrag till Naturvårdsverket och 
Livsmedelsverket att ta fram vägledning och 
riktlinjer för verksamheter gällande 
återanvändbara muggar och matlådor 
M2021/ 
 
7 
Uppdrag till Naturvårdsverket att ta fram förslag 
till nationella skräpmätningar 
M2021/ 
 
8 
Uppdrag till Naturvårdsverket om underlag till 
nästa års klimatredovisning 
M2021/ 
 
9 
Hemställan från Naturvårdsverket om 
godkännande av köpekontrakt mellan staten och 
Sveaskog Förvaltnings AB 
M2021/01140 
 
10 
Hemställan från Naturvårdsverket om 
godkännande av köpekontrakt mellan staten och 
Prästlönetillgångar i Karlstads stift 
M2021/01264 
 
11 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 
avseende Naturvårdsverket  
M2021/ 
 
12 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 
avseende anslag 1:19 Industriklivet  
M2021/ 
 

 


