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Remiss av Boverkets rapport Tillsynsavgifter och
byggsanktionsavgifter

Remissinstanser

Aneby kommun
Arjeplogs kommun
Avesta kommun
Byggföretagen
Danderyds kommun
Delaktighet Handlingskraft och Rörelsefrihet (DHR)
Domstolsverket
Eda kommun
Fastighetsägarna Sverige
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Funktionsrätt Sverige
Förbundet för delaktighet och jämlikhet

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare
(FSBS)
Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer
Försvarsmakten
Gislaveds kommun
Gävle kommun
Jokkmokks kommun
Karlskoga kommun
Kronofogdemyndigheten
Kungsbacka kommun
Kungälvs kommun
Lantbrukarnas riksförbund
Lantmäteriet
Linköpings kommun
Ludvika kommun
Lunds universitet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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Malmö kommun
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Mörbylånga kommun
Naturvårdsverket
Nordmalings kommun
Nyköpings kommun
Näringslivets regelnämnd
Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT)
Olofströms kommun
Ragunda kommun
Regelrådet
Region Skåne
Region Stockholm
Riksantikvarieämbetet
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Robertsfors kommun
Sandvikens kommun
SmåKom
Statens fastighetsverk
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Statens geotekniska institut (SGI)
Stockholms kommun
Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads)
Sveriges allmännytta
Sveriges Arkitekter
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges stadsarkitektförening
Synskadades riksförbund (SRF)
Timrå kommun
Tjörns kommun
Trafikverket
Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Uppsala universitet
Uppvidinge kommun
Villaägarnas riksförbund
Västerås kommun
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Ydre kommun
Ystads kommun
Ånge kommun
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Östhammars kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 2
november 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
fi.sba.spn@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/02315 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 rapporten.
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.
Rapporten 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.

Johan Ndure
Departementsråd
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