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Infrastrukturdepartementet

Remiss av promemorian Ny övergångsbestämmelse till ellagen
när det gäller intäktsram för nätverksamhet

Remissinstanser

Affärsverket svenska kraftnät
Bostadsrätterna
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Ellevio AB
Energiföretagen Sverige
Energimarknadsinspektionen
E.ON Sverige AB
Fastighetsägarna Sverige
Finansinspektionen
Företagarna
Förvaltningsrätten i Linköping
HSB Riksförbund
Hyresgästföreningen
Kammarrätten i Jönköping
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsum en temas Energimarknads byrå
Konsumentverket

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 16 29
Webb: www.regeringen.se

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

Kungl. Tekniska högskolan
Lantbrnkarnas riksförbund
Umeå universitet
Uppsala universitet Guridiska fakultetsnämnden)
Oberoende elhandlare
Riksrevisionen
Skogen, Kemin, Grnvorna och Stålet (SKGS)
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Svenska elnätsupproret
Svenskt näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO)
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO)
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Konsumenter
Vattenfall AB
Villaägarnas Riksförbund

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrnkturdepartementet senast den 10
maj 2019. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per
e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
filip.vestling@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 12019 /01128/E
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
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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 dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
·www.regermgen.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.regenngen.se.
Frågor under remisstiden besvaras av filip.vestling@regeringskansliet.se.

Departementsråd

Bilaga
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