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Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 

direktiv 2003/87/EG avseende luftfart 

Remissinstanser 

2030-sekretariatet 

Avfall Sverige  

Bil Sweden 

Boverket 

Chalmers tekniska högskola AB 

Drivkraft Sverige 

Ekonomistyrningsverket 

Energiföretagen Sverige 

Energigas Sverige 

Fastighetsägarna Sverige AB 

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

Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB  

Föreningen Teknikföretagen i Sverige (Teknikföretagen) 

Företagarna 

Greenpeace 

Gröna bilister 

Hagainitiativet 

Industriarbetsgivarna 

Industrifacket Metall 

Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige (IKEM) 

IVL Svenska Miljöinstitutet 

Jernkontoret 

Kommerskollegium 

Konjunkturinstitutet 

Konkurrensverket 

Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 

Landsorganisationen i Sverige 

Linköpings universitet 

Luftfartsverket 

Luleå tekniska universitet (LTU) 

Länsstyrelsen i Blekinge län 
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Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Naturvårdsverket 
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Norrbottens handelskammare 

Riksgäldskontoret 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

Sjöfartsverket 

Skatteverket 

SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet) 

Skogsindustrierna 

Statens energimyndighet 

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 

Stockholms handelskammare 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)  

Swedavia 

Svensk Bensinhandel 

Svensk Betong 

Svensk Pilotförening 

Svensk Sjöfart 

Svensk Torv 

Svenska bioenergiföreningen 

Svenska Naturskyddsföreningen 

Svenska Regionala Flygplatser 

Svenskt Näringsliv 
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Sveriges Allmännytta 

Sydsvenska industri- och handelskammaren 

Tillväxtanalys 

Tillväxtverket 

Tjänstemännens centralorganisation 

Trafikanalys 

Transportföretagen 

Transportstyrelsen 

Villaägarna 

Världsnaturfonden WWF 

Västsvenska handelskammaren 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 15 

september 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till 

johan.gannedahl@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2021/01389 

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 de två direktivet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

direktiven, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 
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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 – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Johan Gannedahl 

Departementssekreterare, tf. enhetschef Klimatenheten 

 

 

 

 

 

 


	Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring avdirektiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter förväxthusgaser inom unionen samt om ändring av beslut (EU)2015/1814 och förordning (EU) 2015/757
	Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring avdirektiv 2003/87/EG avseende luftfart
	Remissinstanser



