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Remiss av promemoria - Genomförande av ändringar i
energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och
tappvarmvatten för hushållsbruk
Remissinstanser

Arvidsjaurs kommun
Avesta kommun
Bjurholm kommun
Boverket
Bostadsrätterna
Byggmaterialindustrierna
Byggnadsarbetarförbundet
E.ON Sverige AB
Energi- och miljötekniska föreningen
Energieffektiviseringsföretagen, EFF
Energiföretagen Sverige
Energimarknadsinspektionen
Enköping kommun

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

Eskilstuna kommun
Filipstad kommun
Fastighetsägarna Sverige
Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Malmö
Greenpeace Sverige
Gnosjö kommun
Gävle kommun
Göteborg Energi AB
Göteborgs kommun
Hallstahammar kommun
HSB Riksförbund
Hyresgästernas riksförbund
Höganäs kommun
Installatörsföretagen
Jönköpings kommun
Kammarrätten i Jönköping
Kiruna kommun
Knivsta kommun
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Konsumentverket
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Landskrona kommun
Ljungby kommun
Malmö kommun
Mariestad kommun
Naturvårdsverket
Norberg kommun
Näringslivets regelnämnd
Pajala kommun
Partille kommun
Regelrådet
Riksbyggen
Schneider Electric
Skellefteå kommun
Statens energimyndighet
Stockholm Exergi
Stockholms stad
Styrelsen för teknisk ackreditering och kontroll (Swedac)
Sundsvall kommun
Svenska naturskyddsföreningen
Svenskt näringsliv
Sveriges allmännytta (tidigare SABO)
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Sveriges byggindustrier
Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO)
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Sveriges konsumenter
Söderhamn kommun
Wallenstam
Vattenfall AB
Världsnaturfonden WWF
Växjö kommun
Åre kommun
Åsele kommun
Åtvidaberg kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 23
juni 2021. Svaren bör lämnas per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se
och med kopia till sandra.lennander@regeringskansliet.se. Ange
diarienummer I2019/00931 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.
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.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
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remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
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.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
promemorian 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.

Magnus Blümer
Departementsråd

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