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Remissinstanser

2030-sekretariatet
Braathens Regional Airlines
Bussföretagen
Chalmers tekniska högskola
Drivkraft Sverige
Energigas Sverige
Fossilfritt Sverige (M 2016:05)
IATA
IVL, Svenska miljöinstitutet
Kammarkollegiet
Klimatsmart semester
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsumentverket

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3
E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

Luftfartsverket
Naturvårdsverket
Norwegian Air Shuttle
Novair
Nätverket för transporter och miljön, NTM
SAS
Sjöfartsverket
SMHI
Statens Energimyndighet
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Svebio
Swedavia AB
Svensk Kollektivtrafik
Svensk Sjöfart
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska resebyrå- och researrangörsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Svenskt Flyg
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Sveriges konsumenter
Sveriges kommuner och regioner, SKR
Trafikanalys
Trafikverket
Transportföretagen
Transportstyrelsen
TUIfly Nordic
Tågföretagen
Upphandlingsmyndigheten
Ving AB
Visit Stockholm
Visita
Vätgas Sverige
Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 4
november 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
ivian.paulino.lorenzo@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
I2021/02312 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.
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.
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, 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 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.

Maria Gelin
Departementsråd
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