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Hej!
Habo kommun har beslutat att vi inte kommer att svara på remissen.
Hälsningar
Caroline Eliasson
Miljöstrateg
Miljöförvaltningen Habo och Mullsjö kommuner
Postadress: BOX 212, 566 24 HABO

Telefon:

+46 36 4428269

 Mobil:

+46 73 2702252

http://www.habokommun.se
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

Från: Anna Forssblad [mailto:anna.forssblad@regeringskansliet.se]
Skickat: den 23 juni 2016 13:22
Till: kommun@borlange.se; bastads.kommun@bastad.se; kommunstyrelsen@dalsed.se; kommun@filipstad.se;
registrator@gagnef.se; regiongotland@gotland.se; stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; Info Habo
kommun <INFO@habokommun.se>; kommun@hallsberg.se; kontaktcenter@helsingborg.se;
kommun@harnosand.se; kommun@hoor.se; kommunstyrelse@jonkoping.se; kommun@kommun.kiruna.se;
kommun@kungalv.se; kommun@linkoping.se; lulea.kommun@lulea.se; registrator@lysekil.se;
kommunstyrelsen@malmo.se; motala.kommun@motala.se; kommun@monsteras.se; kommun@nordmaling.se;
norrkoping.kommun@norrkoping.se; kommun@pajala.se; kommun@sandviken.se; kundtjanst@skelleftea.se;
kommunen@staffanstorp.se; kommunstyrelsen@stockholm.se; sudsvalls.kommun@sundsvall.se;
kommun.kansli@sunne.se; sodertalje.kommun@sodertalje.se; timra.kommun@timra.se; kommun@ulricehamn.se;
umea.kommun@umea.se; uppsala.kommun@uppsala.se; kommunstyrelsen@vaxjo.se; ydre.kommun@ydre.se;
kommun@orebro.se; kommunen@ornskoldsvik.se; kommun@osteraker.se; kommunen@osthammar.se;
landstinget.dalarna@ltdalarna.se; norrbottens.lans.landsting@nll.se; region@skane.se; landstinget@sll.se;
info@liv.se; post@vgregion.se
Ämne: REMISS av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat‐ och luftvårdsstrategi för
Sverige

Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och
luftvårdsstrategi för Sverige
Remissinstanserna listas i bifogad remiss.
Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 20 oktober 2016.
Yttrandet bör sändas via e-post i wordformat till Miljö- och energidepartementet för att underlätta
bearbetningen av remissynpunkterna.
Skicka svaren till m.registrator@regeringskansliet.se och med kopia till
petter.hojem@regeringskansliet.se.
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i Miljömålsberedningens delbetänkande.
Delbetänkandet finns bifogat i detta mejl och finns att hämta på regeringens hemsida via följande länk:
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/06/SOU-2016_47-Del-1_webb.pdf
Tryckt version av delbetänkandet kommer att distribueras under vecka 28. Remissinstanserna
ombeds vara uppmärksamma på att det kan förekomma skillnader i sidnumrering mellan den nuvarande
och den senare versionen av delbetänkandet. Vid hänvisning till enskilda sidor bör det tydligt framgå
vilken version som avses.
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.
Frågor under remisstiden besvaras av Petter Hojem, tfn 08-405 16 71.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur
och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Miljö‐ och energidepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
www.regeringen.se
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