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Yttrande 
 

Datum 
2022-01-28 

Diarienummer 
4.4.17-18964/2021 

 

  

Heléne Ström 

Växt-och kontrollavdelningen 

 

Regeringskansliet 

Miljödepartementet 
m.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Promemorian Producentansvar för bilar respektive 

däck – nya regler för att genomföra EU:s 

avfallsdirektiv 

Ert diarienummer M2021/02115 

Jordbruksverket har fått möjlighet att yttra sig över ovan rubricerad promemoria.  

Jordbruksverket bedömer att remissen ligger utanför vårt ansvarsområde och 

lämnar inga synpunkter på förslaget. 

 

 

I detta ärende har avdelningschefen Rikhard Dahl beslutat. Heléne Ström har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också Mona Strandmark och 

verksjuristen Stina Fritiofsson deltagit.    

Rikhard Dahl    Heléne Ström 

   

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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Näringsdepartementet 
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