
1(1) 

Jordbruksverket | Besök: Skeppsbrogatan 2 | Post: 551 82 Jönköping | 0771-223 223 
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se 

Yttrande 
 

Datum 
2022-12-15 

Diarienummer 
4.1.17-18462/2022 

 

  

  

  

  

Regeringskansliet 

Miljödepartementet 
m.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för 

kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar 

Ert diarienummer: M2022/01775 

Jordbruksverket har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda redovisning. 

Jordbruksverket har inga synpunkter på förslaget. 

I detta ärende har ställföreträdande generaldirektören Jan Cedervärn beslutat. 

Johannes Eskilsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 

ställföreträdande chefsjuristen Anders Swahnberg, Rikhard Dahl, Mona 

Strandmark, Hanna Lindgren och Catalin Citu deltagit. 

 

Jan Cedervärn   Johannes Eskilsson 

 

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Jordbruksverket skickar kopia för kännedom till 

Naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se  
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