From:
Åsa Gustafson
Sent:
Sun, 5 Sep 2021 15:14:45 +0000
To:
M Remissvar
Cc:
registrator@kth.se; Frida Sund Falkevik
Subject:
M2021-01390 KTH dnr V-2021-0550 Remiss av Förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga
minskningar av växthusgasutsläpp , svar senast 15 september 2021
Categories:
M2021/01390

Hej,
KTH avstår från att svara på denna remiss.
Med vänlig hälsning
Åsa Gustafson

Åsa Gustafson
Planeringschef
KTH
Gemensamt verksamhetsstöd
Ledningskansliet
Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm
Tfn: 08-790 69 55, Mobil: 073-973 62 55
asagus@kth.se, www.kth.se

Från: Håkan Frycklund <hakan.frycklund@regeringskansliet.se>
Skickat: den 15 juli 2021 14:21
Till: M Klimatenheten <m.klimatenheten@regeringskansliet.se>
Ämne: Remiss av , svar senast 15 september 2021

Remittering av Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar
av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030
Remissinstanser enligt bifogat missiv.
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 15 september 2021. Svaren bör
lämnas per e post till m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till
frida.sund.falkevik@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2021/01390 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.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet förordningen. Om remissen
är begränsad till en viss del av förordningen anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
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.
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.

