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FISKERIDIREKTURATET 
Admenhet: Forvaltningsseksjonen i region

Sør

Sarpsborg kommune

Postboks 237 Saksbehandler: Lars Aage (Bade-Sørensen

Telefon:

1702 SARPSBORG Vår referanse: 18/5455

Deres

referanse:

Dato: 16.04.2018

Tilbakemelding til offentlig ettersyn av kommunedelplan sentrum 2018-2030

Sarpsborg kommune Østfold

Vi viser til oversendelse om ovennevnte.

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave er bl.a. å sikre eksistens og utviklingsmuligheter for marine

næringer  -  herunder ved ivaretakelse av marint biologisk mangfold  -  ved å tilstrebe en balansert og

bærekraftig utnyttelse i kystsonen.

Fiskeridirektoratet skal ha oversendt for medvirkning plansaker og søknader om tiltak i kyst- og

sjøområder, eller når fiskeri- og havbruksinteresser på annen måte kan berøres.

Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at denne saken kan medføre konsekvenser for de interesser

direktoratet skal ivareta, og vi har derfor ingen merknader.

Med hilsen

Erik Ludvigsen

seksjonssjef

Lars Aage Gade-Sørensen

rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

Postadresse: Postboks 185 5804 Bergen

Organisasjonsnr: 971  203 420

Besøksadresse: Strandgaten  229 Telefon: 55  23 80  00 Telefaks:  51  49 16 89

E-postadxessez po5tmottak@fiskeridir.no Intemett: www.fiskeridir.no
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Mottakerliste:

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702

1 8/ 5455
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Avsender: Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804  BERGEN

44524-41-17

Sarpsborg kommune
Postboks 237
1702 SARPSBORG

Tilbakemelding til offentlig ettersyn av kommunedelplan sentrum  2018-2030  Sarpsborg kommune

Østfold

Fiskeridirektoratet sender sikker digital post, og du vil kunne få all post til din digitale postkasse i Altinn

eller til din private digitale postkasse (Digipost eller e-Boks). Samtidig sender vi deg en sms eller e-post

og gir beskjed om at det ligger post fra Fiskeridirektoratet i din digitale

postkasse.VirksomheterVirksomheter kan lese dokumentet elektronisk i Min meldingsboks på

www.altinn.no via rollen Post/arkiv. Informasjon om roller og tilgangsstyring ligger under Profiler, roller

og rettigheter i Altinn. Varsel sendes til registrert sms eller e-postadresse. Dokument som ikke er åpnet i

Altinn innen 2 virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut og sendt via

Posten.PrivatpersonerPosten vil bli distribuert til mottakers meldingsboks i Altinn, eller til valgt digital

postkasse hos Digipost eller e-Boks. Dersom du ikke har valgt en digital postkasse, kan det gjøres her:

httpz/lwww.norge.no/nb/velg-digital-postkasse Privatpersoner oppfordres til å oppdatere

Kontaktregisteret. Dette er tilgjengelig på: http://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Privatpersoner vil da bli varslet via sms eller e-post om at dokumentet kan leses i den valgte postkassen.

Dokument som ikke er åpnet i Altinn eller valgt digital postkasse innen  2  virkedager etter at det er

tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut og sendt via Posten.Mer informasjon om SvarUt (sikker

digital sending av post) finner du på:

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/svarut/mottak-av-post-gjennom-svarut/


