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Information om havnesikring 

Hanstholm Havn er en international trafikhavn som lever op til International Maritime Organisations (IMO) 

krav om havnesikring (International Ship and Port Facility Security, ISPS Code). 

Havnesikring vedkommer alle som arbejder og færdes på Hanstholm Havn til dagligt, og der er derfor også i 

alles interesse at holde området trygt og sikkert.  

Når Hanstholm Havn har anløb af skibe som er underlagt ISPS-reglerne benytter disse havnens ISPS 

godkendte områder. Hanstholm Havn råder over et antal kaj område som er godkendt hertil, og de vil være 

afspærret og markeret med ISPS skiltning når disse er i brug. Hanstholm Havns ISPS-områder kaldes on/off 

faciliteter, og er under skærpet overvågning og med begrænset adgang når de er i brug.  

 

Følgende områder er godkendte on/off ISPS-faciliteter: 

• Kaj 12 

• Kaj 17 

• Kaj 18/81 

• Kaj 19/85 

• Kaj 23 

• Kaj 24 

Hanstholm Havn har et døgnbemandet havneopsyn som har det overordnede ansvar for sikkerheden på 

havnens områder.  

Skulle der observeres mistænkelig adfærd fra personer, fremmede objekter på områderne eller komme 

uautoriseret adgang på havnens ISPS-faciliteter imens disse er i brug, så skal havnevagten informeres 

herom.  

Havnevagten kan kontaktes på tlf. 96550713. 

Sikringsniveauer 

Kontrol, adgang og overvågning af ISPS-faciliteterne er fastlagt af den danske stats 3 sikringsniveauer: 

• Sikringsniveau 1 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, minimum beskyttelses- og sikringstiltag skal 

opretholdes til enhver tid 

 

• Sikringsniveau 2 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, supplerende beskyttelses- og sikringstiltag 

skal opretholdes i en periode på grund af forhøjet risiko for en sikringsrelateret hændelse. 

 

• Sikringsniveau 3 er det niveau, hvor yderligere, specifikke beskyttelses- og sikringstiltag skal 

opretholdes i en begrænset periode, når en sikringsrelateret hændelse er sandsynlig eller 

overhængende, selvom det måske ikke er muligt at udpege det specifikke mål. 
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Legimitation 

Følgende betragtes som værende gyldig legitimation for at komme ind på ISPS faciliteter som er i brug: 

• Statsligt udstedt legitimationskort 

• Personligt ISPS-kort som er udstedt af Hanstholm Havn 

• Besætnings- eller gæstekort, som er udstedt af Hanstholm Havn eller agent 

• Personlig reference f.eks. håndværkerliste 

 

Eksempel på ISPS kort fra Hanstholm Havn: 

 

 

ISPS kontaktoplysninger til Hanstholm Havn 

Vagthavende PFSO 

Auktionsgade 39 

DK-7730 Hanstholm 

Tlf. +4596550713 

vagten@portofhanstholm.dk 

Alle sikkerheds- og ISPS relaterede spørgsmål og kommentere kan rettes til ovenstående.  
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