
From: Marie-Louise Veigurs on behalf of M Miljöprövningsenheten
Sent: den 20 november 2019 10:38
To: M Registrator
Subject: VB: Remiss i ärende M2018 00217/Me -PÅMINNELSE

Från: artdatabankensluse <Artdatabanken@slu.se>
Skickat: den 19 november 2019 10:32
Till: M Miljöprövningsenheten <m.miljoprovningsenheten@regeringskansliet.se>
Ämne: SV: Remiss i ärende M2018 00217/Me -PÅMINNELSE

Hej Marie-Louise!
ArtDatabanken ämnar inte att svara på remissen eftersom ämnet ligger alltför långt från vårt
ämnesområde.

Vänliga hälsningar,
Johan Samuelsson

Från: Marie-Louise Veigurs <marie-louise.veigurs@regeringskansliet.se> För M
Miljöprövningsenheten
Skickat: den 14 november 2019 18:22
Till: registratur@kammarkollegiet.se; registrator@energimyndigheten.se; artdatabankensluse
<Artdatabanken@slu.se>
Ämne: VB: Remiss i ärende M2018 00217/Me -PÅMINNELSE

Hej!

Vidarebefordrar en remiss som sändes till er den 25 april 2019. Då vi inte fått något svar på remissen
från er kommer här en påminnelse. Svar önskas snarast.

Med vänlig hälsning

Marie-Louise Veigurs
Assistent
Miljödepartementet
Miljöprövningsenheten
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 35 58
m.miljoprovningsenheten@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

Från: Marie-Louise Veigurs
Skickat: den 25 april 2019 15:50
Till: 'info@energiforetagen.se' <info@energiforetagen.se>; 'info@folkkampanjen.se'
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<info@folkkampanjen.se>; 'exp-hkv@mil.se' <exp-hkv@mil.se>; 'info.se@greenpeace.org'
<info.se@greenpeace.org>; 'havochvatten@havochvatten.se' <havochvatten@havochvatten.se>;
'registratur@kammarkollegiet.se' <registratur@kammarkollegiet.se>; 'registrator@kth.se'
<registrator@kth.se>; 'karnavfallsradet@regeringskansliet.se'
<karnavfallsradet@regeringskansliet.se>; 'kalmar@lansstyrelsen.se' <kalmar@lansstyrelsen.se>;
'uppsala@lansstyrelsen.se' <uppsala@lansstyrelsen.se>; 'info@mkg.se' <info@mkg.se>;
'info@milkas.se' <info@milkas.se>; 'registrator@msb.se' <registrator@msb.se>;
'remisser@naturskyddsforeningen.se' <remisser@naturskyddsforeningen.se>;
'registrator@naturvardsverket.se' <registrator@naturvardsverket.se>; 'oss@oss-osthammar.nu'
<oss@oss-osthammar.nu>; 'kommunen@oskarshamn.se' <kommunen@oskarshamn.se>;
'sjofartsverket@sjofartsverket.se' <sjofartsverket@sjofartsverket.se>;
'registrator@energimyndigheten.se' <registrator@energimyndigheten.se>; 'sgi@swedgeo.se'
<sgi@swedgeo.se>; 'registrator@su.se' <registrator@su.se>; 'registrator@ssm.se'
<registrator@ssm.se>; 'info@sero.se' <info@sero.se>; 'sgu@sgu.se' <sgu@sgu.se>;
'artdatabanken@slu.se' <artdatabanken@slu.se>; 'info@birdlife.se' <info@birdlife.se>;
'trafikverket@trafikverket.se' <trafikverket@trafikverket.se>; 'registrator@uu.se'
<registrator@uu.se>; 'info@wwf.se' <info@wwf.se>; 'osthammardirekt@osthammar.se'
<osthammardirekt@osthammar.se>
Kopia: M Registrator <m.registrator@regeringskansliet.se>; Lina Österberg
<lina.osterberg@regeringskansliet.se>
Ämne: Remiss i ärende M2018 00217/Me

Hej!

Bifogar remiss i ärende M2018/00217/Me.

Med vänlig hälsning

Marie-Louise Veigurs
Assistent
Miljödepartementet
Miljöprövningsenheten
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 35 58
m.miljoprovningsenheten@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

---
När duskickar e-post till SLU så innebär detta att SLU behandlar dina personuppgifter. För
att läsa mer om hur detta går till, klicka här
E-mailing SLU will result in SLU processing your personal data. For more information on
how this is done, click here
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