
Från:                                  "Dorothea Eriksson" <dorothea.eriksson@fastighetsagarna.se>
Skickat:                             den 29 november 2022 15:03:37
Till:                                     "M Remissvar" <m.remissvar@regeringskansliet.se>
Kopia:                                "M Nm" <m.nm@regeringskansliet.se>
Ämne:                               Sv: Remiss Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – 
förslag från europeiska kommissionen - Svar senast 12/2 2023

Hej
 
Fastighetsägarna Sverige avstår från att lämna svar på denna remiss. 
 
Med vänlig hälsning 
 

Dorothea Kocsis Eriksson | Vd-assistent
tel 08-613 57 11 | växel 08-613 57 00
dorothea.eriksson@fastighetsagarna.se
Fastighetsägarna Sverige
Box 16132 | 103 23 Stockholm | Drottninggatan 33
https://ddei5-0-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.fastighetsagarna.se&umid=70795ABA-EE9C-
7405-B23A-5B8E7A603A8F&auth=b32f7072cb1370b7b119b85843019516260d8fac-
4b49977268a2c47b396bd2411a821ca0aed35f4e

 
 
 

Från: Liisa Viinamäki <liisa.viinamaki@regeringskansliet.se> För M Nm
Skickat: den 7 november 2022 15:33
Till: M Nm <m.nm@regeringskansliet.se>
Kopia: Fredrik Hannerz <fredrik.hannerz@regeringskansliet.se>; Magnus Bergström 
<magnus.bergstrom@regeringskansliet.se>; Malin Rinnan <malin.rinnan@regeringskansliet.se>; Kerstin 
Joyce <kerstin.joyce@regeringskansliet.se>; Staffan Andersson 
<staffan.andersson@regeringskansliet.se>
Ämne: Remiss Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från 
europeiska kommissionen - Svar senast 12/2 2023
 
 
Remissinstanser framgår av bif remissmissiv 
 
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 12 februari 2023. Svaren 
bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
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m.nm@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01945 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 förslaget från Europeiska 
kommissionen. 

Myndigheter under regeringenär 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 remissinstanserinnebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Fredrik Hannerz 
Departementsråd 

Med vänlig hälsning 

Liisa Viinamäki 
Enhetsassistent 

Miljödepartementet 
Naturmiljöenheten 
103 33 Stockholm 
Tfn 08-405 27 34 
liisa.viinamaki@regeringskansliet.se 
www.regeringen.se 
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