
Anmodning om utstedelse av id-kort for 

ISPS sikrede kaiområder 

Krav om ID-kort Kun personer med gyldig ID-kort utstedt av Ålesundregionens      
Havnevesen kan få tilgang til kaiområder sikret i henhold til ISPS 
regelverket. 

Godkjenning Anmodningen må være godkjent av Terminaloperatør(er) før      

henvendelse til Ålesundregionens Havnevesen om utstedelse av kort. 

Hvem kan anmode om ID-kort  Firma eller etat som har behov for adgang til havneanlegget/
kaiområdet for å levere tjenester/varer til skip eller firma som
har sin aktivitet innenfor ISPS området.

 Etat som utøver myndighet på/ovenfor skip eller bedrift innenfor
ISPS området

Gyldighet KUN ved oppdrag inne på ISPS området 

Personlig kort ID-kortet er personlig, og kan ikke benyttes av flere personer i samme 

firma. Misbruk av kort resulterer i inndragelse. 

Egenerklæring Egenerklæring underskrives ved utstedelse 

Utstedelse ID-kort utstedes av Ålesundregionens Havnevesen i kontortiden 

Firmanavn: 

Fakturaadresse PDF/EHF

Kontaktperson (tlf & e-post) 

Navn (blokkbokstaver) Fødselsdato 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Liste _________ av totalt ________ lister 

Personen ønsker tilgang til følgende terminal Operatør Sign og stempel fra Term.operatør (KRYSS) 

Flatholmen Bring 

G.C Rieber

NorLines 

Skutvika T & F 

Ålesundregionens Havnevesen 

Ålesundregionens Havnevesen, Skansekaia, 6002 Ålesund 

Tlf: 70 16 34 00—e-post: adganghavn@alesund.havn.no
 Alle personopplysninger blir håndtert iht. gjeldende personvern lover. Les mer om personvern på alesund.havn.no/personvern



Egenerklæring 

Utstedelse av ID-kort 

Ålesundregionens Havnevesen 

Bakgrunn: 

Ålesundregionens Havnevesen pålegger alle som skal oppholde seg på ISPS områder å bære eget 

personlig ID-kort. Kortet skal bæres synlig til enhver tid når man er inne på ISPS området. 

Begrensning og ansvar: 

ID-kortet er en bekreftelse på at personen ser registrert i adgangskontrollsystemet til Ålesundregionens 

Havnevesen. Kortet er personlig og misbruk medfører inndragelse av kort. 

Kortholder avgir ved sin underskrift løfte om: 

 Å overholde de pålegg som blir gitt i forbindelse med securitysystemene på ISPS terminalene

 Ikke røpe eller omtale eventuell beskyttet informasjon som han/hun blir betrodd eller på annen

måte kommer i besittelse av, herunder tegninger av securitysystemer.

 Ikke gi fra seg beskyttet informasjon om adgangskontroll eller overvåkningssystemer til

uvedkommende.

 Rapportere alle securityhendelser til Ålesundregionens Havnevesen.

 Kortholder bekrefter alle forhold ihht side 2  av dette skjema.

Med sensitiv informasjon menes informasjon som er omtalt i sårbarhetsvurdering, securityplan og annen 

informasjon som for eksempel kan benyttes til å omgå adgangskontroll og overvåkningssystemer. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at kortet kun gir adgang til ISPS området for å: 

 Utføre oppdrag bestilt av skip eller bedrift som holder til inne på ISPS området.

 Besøke skip eller bedrift i annet ærend som er avtalt med skipet eller bedriften.

Navn på kortholder 

Fødselsdato 

Firma 

Firmaadresse 

Kontaktperson 

Utstedt dato 

Type kort 

Signatur 

 Alle personopplysninger blir håndtert iht. gjeldende personvern lover. Les mer om personvern på alesund.havn.no/personvern



Alle kortholder skal ha kunnskap om følgende 

grunnleggende forhold: 

ISPS systemet generelt: 

Havneanlegg som betjener skip i internasjonal fart er underlagt regler som begrenser fri bevegelse av  

personer, gods, forsyninger og informasjon. Systemet omfatter rutiner som er bygd opp for å ha kontroll 

med personer, kjøretøyer, gods og varer som trafikkerer terminalen. 

ISPS systemet har tre nivåer, med innskjerpede tiltak for høyere nivå: 

 Nivå 1 er nivå for normal drift

 Nivå 2 er drift under skjerpede securitytiltak

 Nivå 3 er drift under særdeles spesielle situasjoner

Ansvarlig person for ISPS systemet: 

Havnekaptein i Ålesundregionens Havnevesen har oppgave som PSO (Port Security Officer).      

Ansvaret omfatter offentlig eide terminaler: Skutvika, Storneskaia/Prestebrygga, Skansekaia, Flatholmen, 

Spjelkavik kai og Vigra SPoolebase.. Terminaloperatørene har egne PFSO (Port Facility Security Officer).  

Systemer for adgangskontroll: 

Havneanleggene/terminalene har forskjellige systemer for adgangskontroll. Kortholder må selv sette seg 

inn i det som er aktuelt for den terminalen man har kort til. ID-kort kan være av type som åpner porter/

dører. Dette utstedes til terminalarbeidere og andre med behov for fast adgang. 

Godstransport og vareleveranser: 

Terminaldriver/operatør har ansvar for systemer for kontroll med alt gods som skal inn på terminalen. 

Kortholder må respektere dette og rette seg etter de instrukser som blir gitt. 

Adgangsbegrensninger til ISPS terminaler: 

Det er kun personer som har gyldig ærend på en ISPS terminal som skal gis adgang. ID-kortet er en      

bekreftelse på at en er registrert i Ålesundregionens Havnevesens system for ID-kort og ikke tegn på     

”fri tilgang”. Besøkende uten ID-kort må henvende seg til ansvarlig person på terminalen for registrering 

og utdeling av midlertidig  adgangskort (besøkskort). 

Systemer for registrering på enkeltterminaler 

Terminalene har systemer for logging og registrering av gods, varer, besøkende til terminal og skip, samt 

kjøretøyer. Kortholder må respektere slike systemer. 

Hendelsesrapportering 

Det er etablert system for rapportering og oppfølging av brudd på rutiner og dirftssystemer. Kortholder 

skal rapportere slike hendelser til ansvarlig person på terminalen eller til PFSO. 

 Alle personopplysninger blir håndtert iht. gjeldende lov om personvern. Les mer om personvern på alesund.havn.no/personvern
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