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Remiss av promemorian Långsiktig finansiering av kommuners 

och ideella organisationers medverkan i frågor om slutförvar 

Remissinstanser 

1 Forsmarks Kraftgrupp AB  

2 Kärnavfallsfonden  

3 Kärnavfallsrådet 

4 Länsstyrelsens i Hallands län 

5 Länsstyrelsen i Kalmar län 

6 Länsstyrelsen i Uppsala län 

7 Miljöorganisationernas avfallsgranskning, MKG  

8 Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas  

9 Naturvårdsverket 

10 OKG Aktiebolag  

11 Opinionsgruppen för säker slutförvaring Östhammar, Oss  

12 Oskarshamns kommun 

13 Riksgäldskontoret  

14 Strålsäkerhetsmyndigheten 

15 Svensk kärnbränslehantering AB 

16 Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 

17 Sydkraft Nuclear Power AB  

18 Vattenfall AB 

19 Östhammars kommun 
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Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 

11 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

m.ke@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01542 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. Frågor under remisstiden besvaras av Helena 

Swedenborg, e-post: helena.swedenborg@regeringskansliet.se, tel. 08-405 

9323 eller Emelie Sjögren, e-post: emelie.sjogren@regeringskansliet.se, tel. 

08-4058151. 

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 (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

Charlotta Fred 

Departementsråd 
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