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En ny rymdlag (SOU 2021:91) 

Ert diarienummer U2021/04610 

Jordbruksverket har fått möjlighet att yttra sig över ovan rubricerad betänkande.  

Jordbruksverket bedömer att remissen ligger utanför vårt ansvarsområde och 

lämnar inga synpunkter på förslaget. 

 

I detta ärende har avdelningschefen Mirja Hjers beslutat. Niklas Boke Olén har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Anders Forsberg, Peter 

Krause, Nils Fernquist och verksjuristen Maria Sköld deltagit.   

Mirja Hjers   Niklas Boke Olén 

   

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 28

		Underkänt: 1




Detaljerad rapport


		Dokument
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		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Underkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument
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		Sidinnehåll
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		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva
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		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning
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		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker
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