
Vi tar ansvar for sjøveien

HAVNESIKRING/
ISPS

ISPS-koden (International Ship and Port Facility 
Security): det internasjonale regelverket for 
sikring av skip og havneanlegg. Alle havneanlegg 
som mottar skip i internasjonal fart skal 
ha en sikringsplan godkjent av Kystverket. 
Sikringsplanen bygger på en sårbarhetsvurdering 
og inkluderer bl.a. sikringstiltak havneanlegget 
skal gjennomføre. I Norge er det i overkant av 
600 havneanlegg som er godkjent for å ta imot 
skip i internasjonal fart. 

Formålet med havnesikring er å forebygge og 
hindre sikringshendelser som kan skade havner, 
havneanlegg eller skip som anløper disse.
 
Alle havneanlegg godkjent for å ta imot ISPS-
skip, skal ha en sikringsleder (PFSO). 
Sikringsleder ved dette havneanlegget er: 

SIKRINGSTILTAK 
ISPS omfatter ulike typer sikringstiltak, blant 
annet: 
• Adgangskontroll 
• Overvåking
• Gjennomsøking og visitasjon
• Kontroll med last og skipsforsyninger

Hvilke sikringstiltak som gjelder for ditt 
havneanlegg vil fremgå av sikringsplanen. 

INFORMASJON TIL ALLE  
ANSATTE VED HAVNEANLEGGET

Navn:

Tlf.:

KYSTVERKET – Tlf: 07847 – post@kystverket.no – www.kystverket.no



GOD HAVNESIKRING ER DITT ANSVAR!
Alle ansatte skal ha kunnskap om havneanleggets sikringsplan. Ansatte med særlige 
sikringsmessige oppgaver skal ha opplæring i de oppgavene de er satt til å utføre. 

Hva kan du gjøre for å bedre sikringskulturen ved ditt havneanlegg:
• Vær årvåken! (vær oppmerksom på mistenkelige gjenstander, personer etc.)
• Kjenn dine oppgaver i sikringsarbeidet ved de ulike sikringsnivåene
• Varsle dersom det inntreffer en sikringshendelse
• Rapporter til PFSO ved feil og mangler ved sikringstiltakene (kamera, gjerde, port mv.)

Mer informasjon om havnesikring her:  www.kystverket.no/maritimsikring

SIKRINGSHENDELSER 
En sikringshendelse er en mistenkelig handling eller omstendighet som utgjør en trussel mot et skip, 
et havneanlegg eller en havn. Eks: Uvedkommende inne på anlegget, last som er manipulert, funn av 
mistenkelige gjenstander, dataangrep m.m. 

• Ved en sikringshendelse skal du varsle PFSO
• PFSO varsler Kystverket
• Håndtering av sikringshendelser vil fremgå av sikringsplanen

MARITIMT SIKRINGSNIVÅ 
Sikringsplanen inneholder tiltak på tre sikringsnivå.  

Sikringsnivå 1 
Normalnivå – et minimum av relevante sikringstiltak skal håndheves til enhver tid.

Sikringsnivå 2 
Ved økt risiko for en sikringshendelse. Ekstra sikringstiltak.

Sikringsnivå 3 
Dersom en sikringshendelse er umiddelbart forestående eller sannsynlig. Ytterligere sikringstiltak.

Heving av det maritime sikringsnivået besluttes av Kystverket.


