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Til Securitysjefer i ISPS terminaler 
 
 
INFORMASJONSBREV Nr 1 
 
Vi tror det kan være nyttig å sende ut informasjon til ISPS terminalene i form av 
informasjonsbrev. Vi har tidligere satset på E-poster, men et system med nummererte 
brev som vedlegg til E-poster tilrettelegger for bedre kontroll med at informasjonen er 
mottatt. 
 
1. Godkjenning, verifisering og ”Statement of compliance” 
Kystdirektoratets godkjenningsbrev kan virke litt forvirrende ved at det sies: 
”Havneterminalen blir først ISPS- godkjent når godkjent sårbarhetsvurdering og 
sikkerhetsplan er verifisert implementert i den aktuelle havneterminal.” 
Dere er vel nå klar over at det er innført en midlertidig ordning ved at terminalen legges 
inn i IMO registeret når dokumentene (SV og SP) er godkjent.  
Når dere har iverksatt tiltakene iht. SP, skal dere sende melding ”klar for verifisering” til 
den Kystverksavdeling dere tilhører. 
Når Kystverket har verifisert at de beskrevne tiltakene er utført, får dere tilsendt et 
godkjenningsbevis (Statement of compliance). 
Det ser ikke ut til å være noe stort problem for skipene at dere ikke har dette beviset. Det 
viktigste er at terminalen er inne i IMO registeret. Vi vil likevel advare mot å somle med 
implementeringen. Det er mulig at Kystverket senere kommer opp med purring for å få 
ting på plass. 
 
2. Oppfølgingsseminar / øvelse 4. kvartal 
Vi tror det kan være nyttig å komme sammen for å diskutere erfaringer med ISPS og å 
oppdatere dere på bestemmelser fra Kystdirektoratet. Vi kan også lage til et par security 
hendelser som kan brukes til en ”desk top” øvelse. Dette kan da betraktes som 
gjennomført øvelse for 4. kvartal. Dette kan vi greie på en dag.  
Som et minimum bør PFSO for hver terminal delta.  
Vi legger opp til å ha dette i Grenland, Harstad/Narvik, Svolvær, Sortland, Alta, Kirkenes. 
og Oslo. Forslag til andre steder blir vurdert. Vi lager et program for hele seminarrekken. 
Det eneste som er forberedt nå er seminaret for Harstad, Narvik, Ballangen, Kjøpsvik den 
30. september på Tjeldsund Kro. 
 
Vi er på kontoret i hele sommer frem til 20. august. Ta kontakt hvis dere har spørsmål 
knyttet til dette brevet eller andre forhold omkring ISPS arbeidet. 
 
Med vennlig hilsen 
   Eline Skard  Kaare Helle  Tor Arne Moe 


