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Remiss av kompletterande förslag till Havs- och 

vattenmyndighetens rapport om producentansvar för 

fiskeredskap 

Remissinstanser 

Avfall Sverige 

FF Norden 

Havs- och kustfiskarnas PO (HKPO) 

Havs- och vattenmyndigheten  

Karlskrona kommun  

Lomma kommun  

Malmö kommun  

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 

Naturvårdsverket  

Poro AB (utfodring) 

Regelrådet 

Simrishamns kommun  

Skurups kommun  

Statens jordbruksverk 
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Stockholms kommun  

Swedish Pelagic Federation PO (SPF PO)  

Svensk Handel 

Svensk Sportfiskehandel 

Svenskt Näringsliv 

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Sveriges Kust- och Insjöfiskares Organisation (SKIFO) 

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) 

Tanums kommun  

Tjörns kommun  

Transportstyrelsen 

Uddevalla kommun  

Remissen innehåller kompletterande förslag till Havs- och 

vattenmyndighetens rapport. Rapporten finns tillgänglig på regeringens 

webbplats: https://www.regeringen.se/remisser/2020/07/remiss-om-havs--

och-vattenmyndighetens-forslag-till-genomforande-av-kraven-pa-

fiskeredskap-i-engangsplastdirektivet/. 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 

18 oktober 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

m.rattssekretariatet@regeringskansliet.se,   

anna.cedrum@regeringskansliet.se och 

malin.johansson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2021/01749 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

 

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. 

https://www.regeringen.se/remisser/2020/07/remiss-om-havs--och-vattenmyndighetens-forslag-till-genomforande-av-kraven-pa-fiskeredskap-i-engangsplastdirektivet/
https://www.regeringen.se/remisser/2020/07/remiss-om-havs--och-vattenmyndighetens-forslag-till-genomforande-av-kraven-pa-fiskeredskap-i-engangsplastdirektivet/
https://www.regeringen.se/remisser/2020/07/remiss-om-havs--och-vattenmyndighetens-forslag-till-genomforande-av-kraven-pa-fiskeredskap-i-engangsplastdirektivet/
mailto:m.rattssekretariatet@regeringskansliet.se
mailto:anna.cedrum@regeringskansliet.se
mailto:malin.johansson@regeringskansliet.se
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Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian.  

Eftersom remisstiden är kort kan de remissinstanser som så önskar i stället 

lämna muntliga synpunkter på förslagen vid en digital hearing den 

18 oktober 2021. Hearingen inleds kl. 9:30. Anmälan till hearingen ska göras 

senast den 13 oktober till elena.kondryukova@regeringskansliet.se. En 

särskild inbjudan med länk till hearingen kommer skickas ut till de som 

anmält sig.  

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 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. 

 

 

Linnea Klefbäck 

Ämnesråd 

 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

mailto:elena.kondryukova@regeringskansliet.se
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