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Öppna data-utredningens slutbetänkande ”Avgifter för information
i elektronisk form” (SOU 2020:82)

Remissinstanser

Bolagsverket
Centrala studiestödsnämnden
Civil Rights Defenders
Domstolsverket
E-hälsomyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Energimarknadsinspektionen
Folke Bernadotteakademin
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Föreningen Grävande Journalister
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3
E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

Försäkringskassan
Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Linköping
Halmstads tingsrätt
Havs- och vattenmyndigheten
Hovrätten för Nedre Norrland
Inspektionen för strategiska produkter
Inspektionen för vård och omsorg
Integritetsskyddsmyndigheten
Jordbruksverket
Justitiekanslern
Justitieombudsmannen
Kammarkollegiet
Kammarrätten Jönköping
Konkurrensverket
Kriminalvården
Kungl. Biblioteket
Lantmäteriet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Myndigheten för digital förvaltning
2 (5)

Myndigheten för press, radio och tv
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Regelrådet
Reportrar utan gränser
Riksarkivet
Riksrevisionen
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens geotekniska institut
Statens medieråd
Statens skolinspektion
Statens tjänstepensionsverk
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms tingsrätt
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Svenska Journalistförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
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Tillväxtverket
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen
Ung Media Sverige
Universitets- och högskolerådet
Upphandlingsmyndigheten
Valmyndigheten
Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den
29 april 2021. Svaren bör lämnas per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se
och med kopia till i.esd.remisser@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
I2021/03462 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.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
Frågor under remisstiden besvaras av Karl Gutberg, finansdepartementet.
E-post: karl.gutberg@regeringskansliet.se, telefon: 08-405 59 71.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet
i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges
detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan
begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också
på övriga delar.
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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.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet
hos Elanders Sverige AB via följande länk.
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.

Lena Carlsson
Departementsråd

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