
Från:                                  "M Nm" on behalf of "Liisa Viinamäki"
Skickat:                             den 3 november 2022 12:47:29
Till:                                     "M Registrator" <m.registrator@regeringskansliet.se>
Ämne:                               M2022/01152

Från: Registrator vid Linköpings universitet <registrator@liu.se> 
Skickat: den 3 november 2022 11:15
Till: M Nm <m.nm@regeringskansliet.se>
Kopia: Registrator vid Linköpings universitet <registrator@liu.se>
Ämne: Sv: Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om EU-förordning om minimikrav 
för återanvändning av vatten - Svar senast 30/11 2022
 
Linköpings universitets dnr: LiU-2022-03481 
 
Linköpings universitet avstår från att besvara remissen. 
 
Enligt uppdrag från biträdande universitetsdirektör tillika forskningsdirektör Per Dannetun, 
 
 
Med vänlig hälsning
Katrine Runesson
Registrator  

 

Universitetsförvaltningen 
Dokument- och arkivenheten
581 83 Linköping
Telefon, registratorsexpeditionen: 013-28 10 03
Besöksadress: Campus Valla, Hus D
Besök oss gärna på: liu.se  

För information om hur Linköpings universitet behandlar dina personuppgifter, ta del av vår integritetspolicy 
 
 
 

Från: Liisa Viinamäki <liisa.viinamaki@regeringskansliet.se> För M Nm
Skickat: den 30 augusti 2022 15:28
Till: M Nm <m.nm@regeringskansliet.se>
Kopia: Magnus Bergström <magnus.bergstrom@regeringskansliet.se>; Malin Rinnan 
<malin.rinnan@regeringskansliet.se>; Malena Swanson Falk 
<malena.swanson.falk@regeringskansliet.se>; betankande@elanders.com
Ämne: Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om EU-förordning om minimikrav för 
återanvändning av vatten - Svar senast 30/11 2022 
 
 
Remissinstanserna framgår av bifogat missiv. 

https://liu.se/
https://liu.se/artikel/integritetspolicy-liu


 
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 30 november 2022. 
Svaren bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
m.nm@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01152 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 förslagen eller materialet i 
promemorian.  

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.  

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. 

Malin Rinnan 
Kansliråd 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Liisa Viinamäki
Enhetsassistent 

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

mailto:m.nm@regeringskansliet.se
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
http://www.regeringen.se/
mailto:liisa.viinamaki@regeringskansliet.se
http://www.regeringen.se/



