
Declaration of Security (DoS) 
(Securityerklæring) 

mellom et skip og en ISPS terminal 
 
 

Declaration of Security (DoS) 
 

Navn på skip:   …………………………………………….. 
 
Skipets registreringshavn: …………………………………………….. 
 
IMO nummer:   …………………………………………….. 
 
Navn på ISPS terminal: …………………………………………….. 
 
Denne securityerklæringen er gyldig fra …………... til …………… 
for følgende aktiviteter: 
    ……………………………………… 
    (list opp aktiviteter med relevante detaljer) 
under følgende security nivåer 
 
Security nivå(er) for skipet:  ………………………………………………. 
 
Security nivå(er) for ISPS terminalen:……………………………………. 
 
ISPS terminalen og skipet er enige om de følgende securitybestemmelsene og 
ansvarsforhold for å sikre overholdelse av ISPS kodens del A. 
 

Initialene til SSO eller PFSO i kolonnnene 
indikerer at oppgaven vil bli gjort i 
overensstemmelse med sist godkjente 
Securityplan av 

Oppgave ISPS terminalen: Skipet: 
Forsikre at alle securityplikter 
blir utført 

  

Overvåke avgrensede 
områder for å forsikre at kun 
autorisert personell har 
tilgang 

  

Kontrollere adgang til ISPS 
terminalen 

  

Kontrollere adgang til skipet   
Overvåkning av ISPS 
terminalen, inklusive 
fortøyningsområder og 
områder rundt skipet. 

  

Overvåkning av skipet, 
inklusive fortøyningsområder 
og områder rundt skipet. 

  

Behandling av last   
Leveranser av forsyninger til   



skipet 
Behandling av ikke-medbrakt 
bagasje 

  

Kontroll av innslipp av 
personer og deres bagasje 

  

Forsikre at security 
kommunikasjon mellom 
skipet og ISPS terminalen er 
umiddelbart tilgjengelig 

  

 
De som skriver under denne avtalen forsikrer at security målene og tiltakene for både ISPS 
terminalen og skipet mens de bestemte aktivitetene pågår møter bestemmelsene i kapittel 
XI-2 og del A av Koden som blir implementert i henhold til bestemmelsene som allerede er 
bestemt i deres godkjente plan, eller de spesifikke avtalene som er iverksatt og lagt ved i 
vedlegg. 
 
Dato_________________ Sted_________________________________________ 
 

Signert for og på vegne av 
 

ISPS terminal:       skip: 
 
 
………………………………………    …………………………………… 
(Port Facilityt Security Officer)    (Ship Security Officer) 
 
 

Navn og tittel på person som signerte 
 

Navn:……………………………..    Navn:……………………………… 
 
 
Tittel:………………………………    Tittel:……………………………… 
 

Kontaktinformasjon 
(tilgjengelig informasjon fylles ut. 

Indikér telefonnumre eller radiokanaler eller –frekvenser som benyttes) 
 
for ISPS terminalen…………………………   for skipet……………………………. 
 
ISPS terminal       Kaptein 
  
 
ISPS terminal       Ship Security Officer 
 
     
        Company Security Officer 


