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Justitiedepartementet
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder (SOU 2021:50)

Remissinstanser

Akademikerförbundet SSR
Arboga kommun
Barnombudsmannen
Bodens kommun
Bostadsrätterna
Boverket
Byggföretagen
Byggherrarna
Byggnads
Båstads kommun
Chalmers tekniska högskola (Centrum för boendets arkitektur)
Delegationen mot segregation
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolsverket

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-20 27 34
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Einar Mattsson
Falkenbergs kommun
Falu kommun
Fastighetsmäklarinspektionen
Fastighetsägarna
Finansinspektionen
Finanspolitiska rådet
Funktionsrätt Sverige
Föreningen för samhällsplanering
Försäkringskassan
Gislaveds kommun
Grums kommun
Göteborgs byggmästareförening
Göteborgs kommun
Göteborgs tingsrätt
Handelshögskolan i Stockholm
Heimstaden
Hovrätten över Skåne och Blekinge
HSB Riksförbund
Huddinge kommun
Hyres- och arrendenämnden i Göteborg
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Hyres- och arrendenämnden i Jönköping
Hyres- och arrendenämnden i Linköping
Hyres- och arrendenämnden i Malmö
Hyres- och arrendenämnden i Stockholm
Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall
Hyres- och arrendenämnden i Umeå
Hyres- och arrendenämnden i Västerås
Hyresgästföreningen
Hässleholms kommun
Integritetsskyddsmyndigheten
Jönköpings läns byggmästareförening
Klarna
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kronofogdemyndigheten
Kungliga tekniska högskolan (Institutionen för fastighet och byggande)
Kvinnors Byggforum
Lantmäteriet
Leksands kommun
Lerums kommun

3 (8)

Lundbergs fastigheter
Lunds kommun
Lunds universitet (Institutionen för teknik och samhälle)
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Malmö kommun
Malmö universitet (Institutionen för urbana studier)
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Norrbottens byggmästareförening
Näringslivets regelnämnd
Pajala kommun
Pensionärernas riksorganisation (PRO)
Regelrådet
Region Skåne
Region Stockholm
Riksbanken
Riksbyggen
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Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS)
Ronneby kommun
Rädda Barnen
Sala kommun
SBB Samhällsbyggnadsbolaget
Sigtuna kommun
Skanska
Skatteverket
Skurups kommun
SmåKom
Socialstyrelsen
Sollefteå kommun
SPF Seniorerna
Spotify
Stadsmissionen riksförbund
Startup Sweden
Statistiska centralbyrån (SCB)
Statskontoret
Stockholm och Gotlands byggmästareförening
Stockholms Handelskammare
Stockholms kommun
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Stockholms tingsrätt
Strängnäs kommun
Strömstads kommun
Studentbostadsföretagen
Svea hovrätt
Svenska kyrkan
Svenska Röda Korset
Svenskt Näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Allmännytta
Sveriges Förenade Studentkårer
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Södertälje kommun
Tillväxtverket
Timrå kommun
Tranås kommun
Trianon
Umeå kommun
Umeå universitet (Juridiska institutionen)
Uppsala kommun
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Uppsala universitet (Institutet för fastighetsrättslig forskning på Juridicum,
Institutet för bostads- och urbanforskning, Nationalekonomiska
institutionen)
Wallenstam
Veidekke
Villaägarnas riksförbund
Vingåkers kommun
Västsvenska handelskammaren
Växjöbostäder
Åklagarmyndigheten
Örnsköldsviks kommun
Remissvaren ska ha kommit in till 2021-09-07 senast den 7 september
2021. Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och
med kopia till ju.L1@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2021/02274
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 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
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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.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
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.

Jonas Pontén
Departementsråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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