From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Nina Kallin <nina.kallin@sll.se> on behalf of Landstinget Funk
<landstinget.sll@sll.se>
den 4 juli 2018 18:02
Håkan Frycklund; M Remissvar
Astrid Öfverholm
SV: Remiss -- Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget
Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på
miljökonsekvensbeskrivning

Hej!
Stockholms läns landsting avstår från yttrande över denna remiss. Vårt diarienummer LS 2018-0791.
Enligt uppdrag.
Med vänlig hälsning Registraturen, LSF
Nina Kallin
Registrator
LSF Kansli
Direkt: 08-737 42 29
E-post registrator.lsf@sll.se
Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
Registraturen
Box 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
Telefon: 08-737 44 66
Fax: 08-737 41 09
www.sll.se
Från: Håkan Frycklund [mailto:hakan.frycklund@regeringskansliet.se]
Skickat: den 25 juni 2018 11:27
Till: svea.avd6@dom.se; mmd.nacka@dom.se; mmd.vanersborg@dom.se; mmd.vaxjo@dom.se;
mmd.umea@dom.se; mmd.ostersund@dom.se; registraturen@boverket.se; registrator@ei.se;
fortv@fortifikationsverket.se; exp-fihm@mil.se; exp-hkv ; registrator ; fra@fra.se;
info@folkhalsomyndigheten.se; registratur@kammarkollegiet.se; kemi@kemi.se;
kommerskollegium@kommers.se; konkurrensverket@kkv.se; registrator@kustbevakningen.se;
livsmedelsverket@slv.se; lfv@lfv.se; stockholm@lansstyrelsen.se; uppsala@lansstyrelsen.se;
sodermanland@lansstyrelsen.se; ostergotland@lansstyrelsen.se; jonkoping@lansstyrelsen.se;
kronoberg@lansstyrelsen.se; kalmar@lansstyrelsen.se; gotland@lansstyrelsen.se;
blekinge@lansstyrelsen.se; skane@lansstyrelsen.se; halland@lansstyrelsen.se;
vastragotaland@lansstyrelsen.se; varmland@lansstyrelsen.se; orebro@lansstyrelsen.se;
vastmanland@lansstyrelsen.se; dalarna@lansstyrelsen.se; gavleborg@lansstyrelsen.se;
vasternorrland@lansstyrelsen.se; jamtland@lansstyrelsen.se; vasterbotten@lansstyrelsen.se;
norrbotten@lansstyrelsen.se; registrator@mpa.se; registrator ; pts@pts.se; kansli@sametinget.se;
sjofartsverket@sjofartsverket.se; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se;
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se; registrator@statskontoret.se;
registrator@energimyndigheten.se; sgi@swedgeo.se; jordbruksverket@jordbruksverket.se;
sva@sva.se; registrator@ssm.se; sgu@sgu.se; smhi@smhi.se; tillvaxtverket@tillvaxtverket.se;
registrator@foi.se; trafikverket@trafikverket.se; kontakt@transportstyrelsen.se; registrator@svk.se;
registrator@bth.se; chalmers@chalmers.se; registrator@gu.se; registrator@kth.se;
universitetet@ltu.se; registrator@lu.se; registrator@su.se; registrator@slu.se; registrator@uu.se;
landstinget.dalarna@ltdalarna.se; landstinget.dalarna@ltdalarna.se; landstinget@ltkalmar.se;
regionnorrbotten@norrbotten.se; Landstinget Funk ; klk@alvesta.se; boras.stad@boras.se

Ämne: Remiss -- Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av
verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning
Diarienummer: M2017/03195/Me
Handläggare: Astrid Öfverholm
Remissinstanser: Enligt sändlista
För ytterligare information – se bifogade filer.
Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 26 oktober 2018.
Svaren bör lämnas per e-post i både word- och pdf-format till e-postadressen
m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till astrid.ofverholm@regeringskansliet.se
Ange diarienummer M2017/03195/Me och remissinstansens namn i e-postmeddelandets ämnesrad.
Frågor under remisstiden besvaras av Astrid Öfverholm, 08-405 81 03,
astrid.ofverholm@regeringskansliet.se.
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.
Med vänlig hälsning
Miljöprövningsenheten
Miljö- och energidepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

