
Från:                                  "Stig-Åke Svenson" <stig-ake.svenson@telia.com>
Skickat:                             Fri, 18 Oct 2019 09:31:59 +0100
Till:                                     "Driberg Veronica" <veronica.driberg@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Re: kungörelse 551-15323-2018

Hj
Ber om ursäkt för sent svar. Vi avstår från att yttra oss i ärendet. 
Hälsningar
Stig-Åke

16 okt. 2019 kl. 15:27 skrev Driberg Veronica <veronica.driberg@lansstyrelsen.se>:

Hej!
Jag har vad jag kan se inte fått in något svar från er på denna remiss och remisstiden har 
gått ut. Ville därför fråga om ni avser att yttra er i ärendet?
 
Vänliga hälsningar 
 
VERONICA DRIBERG
Miljöhandläggare
Enheten för miljöprövning och vattenverksamhet 

Länsstyrelsen i Dalarnas län/County Administrative Board of Dalarna, Sweden

Telefon: 010-225 02 79
Växel: 010-225 00 00
veronica.driberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/dalarna
 
För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
 
 
 
 

Från: Driberg Veronica 
Skickat: den 13 juni 2019 18:56
Till: 'Stig-Åke Svenson' <stig-ake.svenson@telia.com>
Ämne: SV: kungörelse 551-15323-2018
 
Hej!
Ok, då kommer handlingarna här. Yttrandetiden sträcker sig till den 30 september 2019, 
svara gärna direkt till dalarna@lansstyrelsen.se .
Trevlig sommar!
 
Vänliga hälsningar 

mailto:veronica.driberg@lansstyrelsen.se
mailto:veronica.driberg@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:stig-ake.svenson@telia.com
mailto:dalarna@lansstyrelsen.se


 
VERONICA DRIBERG
Miljöhandläggare
Enheten för miljöprövning och vattenverksamhet 

Länsstyrelsen i Dalarnas län/County Administrative Board of Dalarna, Sweden

Telefon: 010-225 02 79
Växel: 010-225 00 00
veronica.driberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/dalarna
 
För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
 
 
 
 
 

Dessa filer är bifogade i meddelandet:

Filnamn Storlek

aktbilaga_17_remiss_övriga.pdf 200 KB

aktbilaga 1 del 1 Ändringsansökan.pdf 600 KB

aktbilaga 1 del 2_mkb_bil1_2b_3_4_5_6.pdf 20 MB

aktbilaga 1 del 3_bil_2a_fotomontage.pdf 40 MB

aktbilaga 3_rättelse_fastighetsbeteckning.pdf 60 KB

aktbilaga_10_förel_kompletteringar.pdf 300 KB

aktbilaga_11_2019-05-15 STOL komplettering komplett.pdf 80 MB

Information om remisser.docx 80 KB

Klicka på följande länk för att ladda ner de bifogade 
filerna: https://filskick.lansstyrelsen.se/message/GUXG5j4GHg5X8RN5dIXl5A

mailto:veronica.driberg@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/GUXG5j4GHg5X8RN5dIXl5A


De bifogade filerna är tillgängliga fram till: 2019-07-13.

Meddelande från Länsstyrelserna: Tryck aldrig på en fil eller länk i ett mejl om du är 
osäker på vem som har skickat mejlet eller inte vet vad länken går till. Om du är osäker 
på vad länken innehåller men att du känner igen avsändaren ber vi dig att först kontakta 
avsändaren och fråga om innehållet i mejlet innan du använder dig av länkar eller filer i 
mejlet.

Information in english

Från: Stig-Åke Svenson <stig-ake.svenson@telia.com> 
Skickat: den 13 juni 2019 18:34
Till: Driberg Veronica <veronica.driberg@lansstyrelsen.se>
Ämne: Re: kungörelse 551-15323-2018
 
Hej
Vi tar det gärna på remiss.
Hälsningar
Stig-Åke
 
 
 
 
 

13 juni 2019 kl. 15:20 skrev Driberg Veronica 
<veronica.driberg@lansstyrelsen.se>:
 

Hej!

wpd Onshore Stöllsäterberget AB har hos 
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt 
om ändringstillstånd enligt miljöbalken för vindkraftspark 
Stöllsäterberget på gränsen mellan Torsby kommun i Värmlands 
län och Malung-Sälens kommun i Dalarnas län. Ansökan om 
ändringstillstånd innebär en höjning av redan tillståndsgivna 
vindkraftverk från 200 meters höjd till högst 250 meters höjd, samt 
en minskning av antalet vindkraftverk från 15 vindkraftverk till 
högst 12 vindkraftverk. Bifogar kungörelsen.

Vill med detta meddelande fråga om ni önskar ärendet på remiss? 
Svara i så fall på eposten, så skickar jag handlingarna.
 
Vänliga hälsningar 
 
VERONICA DRIBERG
Miljöhandläggare
Enheten för miljöprövning och vattenverksamhet 

https://filskick.lansstyrelsen.se/img/help.html#english
mailto:stig-ake.svenson@telia.com
mailto:veronica.driberg@lansstyrelsen.se
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Länsstyrelsen i Dalarnas län/County Administrative Board of Dalarna, 
Sweden

Telefon: 010-225 02 79
Växel: 010-225 00 00
veronica.driberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/dalarna
 
För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar 
personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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