
From: Despina Danoglou (SIS) <despina.danoglou@sis.se>
Sent: den 22 november 2019 15:56
To: I Remissvar
Cc: I D remisser; Annika Andreasen (SIS); Dan Nilsson (SIS); Johan Dahlgren

(SIS); Mikael Hjalmarson (SIS); Niki Westerberg (SIS); Eva Högström (SIS)
Subject: SIS svar på Remiss från Infrastrukturdepartementet: PM Genomförande av

direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation - Dnr
I2019/02319/D

Till Infrastrukturdepartementet

Svenska institutet för standarder, SIS, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på ovannämnda
remiss.

Vi vill härmed meddela att vi inte har några synpunkter på remissen.

Med vänlig hälsning
Annika Andreasen, VD

// Despina Danoglou
Internationell koordinator
Policy
Mobil: 070166 95 10

Svenska institutet för standarder
Box 45443
SE-104 31 Stockholm

Besöksadress:
Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 Stockholm
Växel: 08 555520 00
sis.se

Du hittar information om hur Svenska institutet för standarder hanterar dina
personuppgifter här: https://www.sis.se/om-sis/allmanna-villkor/

From: Ingrid Karlsson <ingrid.karlsson@regeringskansliet.se>
Sent: den 30 augusti 2019 11:51
Subject: Remiss - PM Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk
kommunikation

Promemoria: Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk
kommunikation

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 2 december 2019.
Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till
i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till i.d.remisser@regeringskansliet.se. Ange
diarienummer I201 9/0231 9/D och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. 
Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, 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.  

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.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.regeringen.se. 

Mari Mild 
Departementsråd 
 
// 
 
 
Vänlig hälsning 
 
Ingrid Karlsson 
Enhetsassistent 
Infrastrukturdepartementet 
Enheten för digitalisering 
103 33 Stockholm 
Tfn 08-405 562 1 
Mobil 070-356 85 97 
ingrid.karlsson@regeringskansliet.se 
www.regeringen.se 
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