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Forshaga kommun 

Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin) 

Föreningen Teknikföretagen i Sverige (Teknikföretagen) 

Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 

Företagarna 

Gislaveds kommun 

Greenpeace 

Göteborgs kommun 

Gällivare kommun 

Hagainitiativet 

Helsingborgs kommun 

Hässleholms kommun 

IATA 

Industriarbetsgivarna 

Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige (IKEM) 

IVL Svenska Miljöinstitutet 

Jernkontoret 

Kalmar kommun 

Karlstads kommun 

Kils kommun 

Kiruna kommun 
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Kommerskollegium 

Konjunkturinstitutet 

Konkurrensverket 

Konsumentverket 

Kronofogdemyndigheten 

Landskrona kommun 

Lerums kommun 

Lidköpings kommun 

Ljusdals kommun 

Luftfartsverket 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

Naturvårdsverket 

Norrköpings kommun 

Polismyndigheten 

Regelrådet 

Riksdagens ombudsmän (JO) 
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Riksgäldskontoret 

Riksrevisionen 

Skatteverket 

SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet) 

Skogsindustrierna 

Statens energimyndighet 

Stenungsunds kommun 

Stockholms Handelskammare 

Stockholms kommun 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) 

Sundsvalls kommun 

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen 

Svensk Pilotförening 

Svenska Regionala Flygplatser 

Svensk Torv 

Svenska bioenergiföreningen 

Svenska Naturskyddsföreningen 

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet 

Svenskt Näringsliv 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Swedavia AB 
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Swedish Business Travel Association SBTA 

Sävsjö kommun 

Sölvesborgs kommun 

Tillväxtverket 

Tillväxtanalys 

Trafikanalys  

Tranemo kommun 

Transportföretagen 

Transportstyrelsen 

Tranås kommun 

Vinnova 

Världsnaturfonden WWF 

Åklagarmyndigheten 

Åre kommun 

Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter remitterades den 

20 januari 2020. En komplettering remitterades den 7 februari. Den kom-

pletterade promemorian finns här: 

https://www.regeringen.se/remisser/2020/01/remiss-av-promemorian-

nytt-regelverk-for-handel-med-utslappsratter/ 

I promemorian fanns ett förslag till ny lag om utsläpp av växthusgaser. I 

bilaga 2 till promemorian presenterades också ett alternativt förslag som 

innebär att de nya bestämmelserna tas in i miljöbalken i stället för i en ny lag. 

Det alternativa förslaget består av förslag till ny reglering i 12 kap. miljö-

balken samt vissa följdändringar.  

https://www.regeringen.se/remisser/2020/01/remiss-av-promemorian-nytt-regelverk-for-handel-med-utslappsratter/
https://www.regeringen.se/remisser/2020/01/remiss-av-promemorian-nytt-regelverk-for-handel-med-utslappsratter/
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I promemorian angavs att Miljödepartementet skulle återkomma med ett 

fullständigt förslag till reglering i miljöbalken. 

Den nu remitterade promemorian innehåller ett förslag till reglering i 

miljöbalken. Förslaget ersätter således bilaga 2 i den tidigare remitterade 

promemorian. 

I avsnitt 2 i promemorian framgår vilka förslag som är nya i förhållande till 

de förslag som presenterades i den tidigare remitterade promemorian. 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 11 maj 

2020. Remisstiden för den tidigare remitterade promemorian förlängs från 

den 30 april till den 11 maj. 

Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per  

e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

johan.pettersson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

M2020/00083/R 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 i prome-

morian. Remissinstanserna bör ta ställning både till det tidigare remitterade 

förslaget till ny lag om handel med utsläppsrätter och till förslaget till nytt 

12 kap. miljöbalken och ange skälen för ställningstagandet.  

Ändringsdirektivet, som förslagen i promemorian syftar till att genomföra, 

och det konsoliderade utsläppshandelsdirektivet kan nås via länkarna nedan.  

– Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 av den 14 mars 

2018 om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva 

utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar, och beslut (EU) 

2015/1814: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0410 

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 

2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0410
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unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (konsoliderad 

version): https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?qid=1579525236498&uri=CELEX:02003L0087-

20180408 

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. 

 

 

Linnea Klefbäck 

Ämnesråd 
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