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1. Indledning  

Maritim sikring af havnefaciliteter og havne er en betingelse for, at danske havne kan 

indgå i den internationale søtransportkæde. Reglerne blev med ISPS koden aftalt i den 

internationale søfartsorganisation IMO efter terrorangrebene i USA i september 2001. I 

EU er reglerne i 2004 gjort bindende for medlemslandene gennem en forordning, der 

dækker skibe og havnefaciliteter (grænsefladen mellem skib og havn). Forordningen 

blev i 2005 suppleret med direktivet om bedre havnesikring, der dækker supplerende 

havneområder. Formålet med de internationalt gældende regler om maritim sikring er 

gennem hensigtsmæssige foranstaltninger at beskytte den internationale søtransport 

mod forsætlige ulovlige handlinger, såsom terrorhandlinger, pirateri eller tilsvarende 

handlinger. Reglerne indebærer bl.a., at der skal være kontrol med adgangen til og 

overvågning af sikrede havnefaciliteter. Reglerne er således af forebyggende karakter, 

og der er ikke tale om et operativt beredskab i forhold til ulykker, katastrofer eller 

konkrete, gennemførte hændelser. 

De sikringsmæssige krav kan opfyldes på forskellig vis med forskellig grad af teknisk 

udstyr, fysiske konstruktioner og anvendelse af mandskab. De internationale regler om 

maritim sikring indeholder ingen minimumsstandarder, der stiller bestemte krav til 

fysisk indretning eller tekniske tiltag. Såvel de internationale som de danske regler 

giver således et stort råderum for den enkelte havn til selv at bestemme konkrete, 

hensigtsmæssige sikringstiltag på baggrund af den enkelte havnefacilitets 

sårbarhedsvurdering. 

Kravene til havne og andre involverede som følge af maritim sikring har været 

genstand for betydelig offentlig interesse og debat, herunder de udgifter maritim 

sikring har medført for havne og virksomheder. Der har også i branchen været en 

betydelig usikkerhed omkring håndteringen af reglerne om maritim sikring i Danmark 

kontra andre lande, særligt om den danske fremgangsmåde var uforholdsmæssig dyr 

og bydefuld. 

I forbindelse med maritim sikrings indførelse i Danmark i 2004 blev det forudsat, at 

der senere skulle foretages en vurdering af konsekvenserne af de danske regler. 

Baseret på de opnåede erfaringer med maritim sikring af havnefaciliteter og havne er 

der nu et godt udgangspunkt for at foretage en evaluering af reglernes implementering 

i Danmark, som nogle brancheorganisationer har efterspurgt. På den baggrund 

besluttede transportministeren i efteråret 2012 at nedsætte en arbejdsgruppe. 

Formandskabet for arbejdsgruppen er i første omgang varetaget af Kystdirektoratet. I 

forbindelse med en ressortomlægning ved kgl. resolution af 3. februar 2014 er 

formandskabet overgået til Trafikstyrelsen, der har overtaget myndighedsansvaret for 

maritim sikring i danske havne. 

Der er knyttet mange fagudtryk og forkortelser til maritim sikring. For at kunne give 

en faglig korrekt og detaljeret beskrivelse af reglerne og deres implementering i 

Danmark er det hensigtsmæssigt at anvende disse begreber og forkortelser. Denne 

rapport indeholder derfor en ordforklaring og en henvisning til retslige kilder i bilagene 

1 og 2, så læsere uden indgående fagkendskab til maritim sikring har mulighed for at 

læse rapporten og forholde sig til dens konklusioner. 
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1.1 Samarbejde mellem erhverv og myndigheder 

Det har været et ønske i tillæg til evalueringen, at erhverv og myndigheder i 

fællesskab ser på, om der er muligheder for at finde bedre og billigere løsninger på de 

sikringsmæssige udfordringer. 

For en havn, der ønsker at modtage skibe i international fart, er det en forudsætning, 

at havnefaciliteter og havn lever op til de internationale regler om maritim sikring. 

Maritim sikring er for internationale erhvervshavne et forretningsvilkår. Derfor har 

havnesektoren og havnevirksomhederne fokus på, at overholde krav til sikringen og at 

holde omkostningerne til maritim sikring på et hensigtsmæssigt niveau.  

Et godt eksempel på en fokuseret indsats for at finde nye løsninger, der kan medvirke 

til besparelser for branchen og samtidigt højne niveauet af sikringen, er Danske 

Havnes samarbejde med et eksternt vagtfirma. Danske Havne kontaktede i 2010 

Kystdirektoratet for at drøfte en model, hvor dele af havnefaciliteternes sikring 

håndteres af et eksternt vagtfirma fra en centralt placeret vagtcentral. Løsningen 

indebærer etableringsomkostninger til opsætning af kameraovervågning, der 

medvirker til lavere driftsomkostninger for havne, der indgår en aftale med 

vagtfirmaet. Danske Havne kontaktede Kystdirektoratet tidligt i forløbet for at sikre, at 

modellen var forenelig med gældende regler. 

Efterfølgende har modellen fungeret efter hensigten, og i skrivende stund har 17 

havne indgået kontrakt med vagtfirmaet. Eksemplet illustrerer, hvordan afdækning af 

nye metoder i et konstruktivt samarbejde mellem myndigheder og erhverv kan lede 

arbejdet ad nye veje med besparelser til følge, vel at mærke uden, at der gås på 

kompromis med sikringen i den enkelte havn 

1.2. Arbejdsgruppens sammensætning 

Arbejdsgruppen er sammensat, så den repræsenterer de væsentligste interessenter 

vedrørende maritim sikring i havne og havnefaciliteter. Det drejer sig om Danmarks 

Skibsmæglerforening, Dansk Industri (herunder Danske Havnevirksomheder og 

Danske Maritime), Danske Havne, Rederiforeningerne, Sikkerhedsbranchen samt 

Kystdirektoratet/Trafikstyrelsen, der har varetaget formandskabet. Der findes en 

nærmere beskrivelse af de repræsenterede interesseorganisationer i bilag 3. 
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2. Kommissorium 

Formålet med arbejdsgruppen har været at evaluere den danske implementering af 

reglerne om maritim sikring af havnefaciliteter og havne. Evalueringen er gennemført 

under hensyntagen til de internationale regler, der danner baggrund for den danske 

lovgivning, og det har derfor ikke været arbejdsgruppens opgave at evaluere behovet 

for eller udformningen af ISPS-koden, forordningen1 eller direktivet2. 

Arbejdsgruppen har i sit arbejdet haft et betydeligt fokus på, om der i andre lande 

kunne hentes inspiration til billigere måder til gennemførelse af maritim sikring uden 

at gå på kompromis med de internationale krav. Arbejdsgruppens kommissorium kan 

findes i bilag 3. 

 

 

 

 

 

1 Forordning 725/2004/EF af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter. 

2 Direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring. 





9 Afrapportering fra arbejdsgruppen til evaluering af den 

danske implementering af reglerne om maritim sikring 

3. Resume af arbejdsgruppens arbejde og 

konklusioner 

 

3. Resume af arbejdsgruppens arbejde og 

konklusioner 

Arbejdsgruppen har afholdt 6 møder i perioden november 2012 – januar 2014. I 

forløbet har været nedsat to underarbejdsgrupper. Den ene har gennemført en 

regelsammenligning mellem EU-reglerne og de danske bekendtgørelser (understøttet 

af de danske vejledninger). Den anden har undersøgt rammerne for udarbejdelse af en 

cost-benefit analyse af maritim sikring i Danmark. 

Arbejdet i arbejdsgruppens møder har været bygget op omkring en række oplæg. Der 

er således givet en grundlæggende introduktion til maritim sikring i Danmark, PET har 

orienteret om den generelle terrortrussel mod Danmark, og der har været oplæg om 

administrationen af maritim sikring i tre sammenlignelige lande; Nederlandene, Irland 

og Norge. 

Overordnet har arbejdsgruppen behandlet emner inden for følgende overskrifter: 

 Sammenligning af EU regler og danske regler 

 Sammenligning af administrationen af maritim sikring i Danmark med 

sammenlignelige lande 

 Cost-benefit analyse af administrationen af maritim sikring 

 Brancheinddragelse i arbejdet med maritim sikring 

 Mulighed for at klage over afgørelser om maritim sikring 

Sammenligning af EU regler og danske regler 

Ensartethed i formuleringen af EU regler og danske regler er efter arbejdsgruppens 

vurdering afgørende i forhold til at understøtte en ensartet administration med 

ensartede krav. Arbejdsgruppen finder det således væsentligt, at reglers formulering 

og definitioner ikke medvirker til at skabe usikkerhed om, hvorvidt kravene til maritim 

sikring i Danmark er de samme som i andre EU lande. 

Generelt har arbejdet vist, at der er god overensstemmelse mellem regler og 

definitioner i forordningen og direktivet og de danske bekendtgørelser. På enkelte 

punkter har arbejdsgruppen fundet anledning til at komme med forslag til suppleringer 

eller ændringer, herunder tilpasning af de danske vejledninger. Disse punkter fremgår 

af opsummeringen af anbefalinger sidst i dette afsnit. 

Administration af maritim sikring i Danmark og tre sammenlignelige lande 

En væsentlig opgave for arbejdsgruppen har været en sammenligning mellem den 

danske administration og andre landes administrationen af reglerne om maritim 

sikring, idet der har været usikkerhed, om reglerne blev administreret anderledes og 

mere restriktivt i Danmark end i andre EU-lande. På baggrund af en række opstillede 

spørgsmål og temaer har arbejdsgruppen undersøgt administrationen af maritim 

sikring i Nederlandene, Irland og Norge. Selv om landene har forskellig organisatorisk 

struktur for varetagelsen af administrationen af maritim sikring, har arbejdsgruppen 

konstateret, at der ikke er markante forskelle i fortolkningen og administrationen af 

reglerne om maritim sikring landene imellem. Det gælder særligt for så vidt angår de 

tungere krav til maritim sikring som adgangskontrol til og overvågning af 

havnefaciliteter, som alle lande stiller krav om fra sikringsniveau 1.  
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På nogle områder har arbejdsgruppen valgt at se nærmere på konkrete metoder eller 

værktøjer, som anvendes i andre lande, og som kan inspirere til nye, enklere eller 

mere tilgængelige måder at arbejde med maritim sikring på i Danmark.  

Arbejdsgruppen kan på en række punkter konkludere, at der allerede findes en 

fleksibel og effektiv administration af reglerne om maritim sikring i Danmark, hvor det 

er anbefalelsesværdigt at fastholde de eksisterende regler, metoder og krav. 

I tabel 1 findes en oversigt over de spørgsmål og temaer, som er blevet belyst i 

landesammenligningen. 

 Nederlandene Irland Norge Danmark 

Godsopdelt 

sårbarhed 

JA – 7 

kategorier 

JA – 2 

kategorier 

JA – risiko-

baseret 

vurdering 

JA – risiko-

baseret 

vurdering 

Minimumsstanda

rder 

NEJ NEJ NEJ – men 

har tidlig-

ere været 

anvendt 

NEJ 

Krav til adgangs-

kontrol og 

overvågning på 

sikringsniveau 1 

JA JA JA JA 

Fælles PFSA for 

flere faciliteter 

JA NEJ NEJ NEJ 

Standarder for 

krav om ny PFSA 

NEJ – 

risikobaseret 

tilgang 

JA – til dels Ja – til dels NEJ – 

risikobase-

ret tilgang 

Klageadgang JA NEJ JA NEJ 

Alternative 

sikringsaftaler 

NEJ NEJ  NEJ JA 

Særlige tiltag for 

Ro-Pax 

JA – er 

karakteriseret 

som højrisiko 

JA – er 

karakteri-

seret som 

højrisiko 

NEJ – 

risikobase-

ret tilgang 

NEJ – 

risikobase-

ret tilgang 

Gebyrer JA NEJ NEJ – men 

har tidlig-

ere været 

anvendt 

NEJ 

Tabel 1: Oversigt over undersøgte forhold om maritim sikring for de tre 

sammenligningslande og Danmark 
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Cost-benefit analyse 

Forud for den iværksatte evaluering, har der i branchen været megen usikkerhed om 

værdien og omfanget af omkostningerne til maritim sikring. Arbejdsgruppen har derfor 

nedsat en underarbejdsgruppe til at udarbejde et udkast til en metodisk ramme for en 

cost-benefit analyse, en analyse af omkostninger og positive konsekvenser ved 

maritim sikring af havnefaciliteter og havne i Danmark. 

Maritim sikring skal forebygge trusler mod havnefaciliteter og skibstrafik. 

Sikringsindsatsen har også en sidegevinst i form af øget arbejdssikkerhed, færre 

tyverier på havnes arealer og mere effektiv operativ drift. Af negative effekter kan 

nævnes økonomiske investeringer, administration af sikringsregler, øgede havne- og 

skibsafgifter samt restriktioner i lokalbefolkningens adgang til havnen. 

Arbejdsgruppen anbefaler en nærmere analyse af omkostninger og positive 

konsekvenser ved reglerne om maritim sikring. For et validt resultat er det vigtigt, at 

analysen udføres ved brug af ekstern, uvildig ekspertise, og at analysen tager højde 

for anskueliggørelsen af risiko, sandsynlighed og konsekvens ved forsætlige ulovlige 

handlinger samt det forhold, at danske havne uden efterlevelse af reglerne om maritim 

sikring ikke ville kunne indgå i den internationale søtransportkæde. Arbejdsgruppen 

foreslår, at en sådan analyse gennemføres på basis af konkrete cases. 

Arbejdgruppen har ikke forholdt sig til finansiering af den anbefalede analyse, men 

branchens repræsentanter har generelt stillet sig positivt over for brugerfinansiering. 

Brancheinddragelse i fremtidigt arbejde med maritim sikring 

Arbejdet i arbejdsgruppen med relevante brancherepræsentanter og myndigheden på 

området har givet en god og konstruktiv dialog, også om emner, som ikke direkte er 

faldet under arbejdsgruppens kommisorium. Løbende dialog og inddragelse er efter 

arbejdsgruppens vurdering også fremadrettet den bedste måde til at sikre viden om og 

indsigt i forhold om søtransport og maritim sikring på tværs af myndigheder og 

branche. 

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der etableres et fast dialogforum mellem 

myndigheder og branche, med deltagelse af interesseorganisationer, der er 

repræsenteret i arbejdsgruppen, samt evt. andre relevante interessenter. Inspiration 

kan findes i tilsvarende dialogfora, som findes på både luftfarts- og jernbaneområdet i 

form af branchepaneler forankret i Trafikstyrelsen. 

Det arbejdsgruppens vurdering, at etablering af en ERFA-gruppe for sikringsansvarlige 

i havne og havnefaciliteter kan fremme udvekslingen af erfaringer og ”best practice” 

inden for maritim sikring. For at sikre en optimal opstart af en sådan ERFA-gruppe 

anbefaler arbejdsgruppen, at Danske Havne, SikkerhedsBranchen og Trafikstyrelsen 

indledningsvist initierer og sætter rammerne for ERFA-gruppen. 

Klageadgang 

I arbejdsgruppen har brancherepræsentanterne fundet, at det er et sundt princip, at 

der er mulighed for at prøve en myndigheds afgørelser ved en højere, administrativ 

instans. Derfor har arbejdsgruppen drøftet muligheder og modeller for indførelse af 

klageadgang. Særlig har to modeller været drøftet; en med fuld klageadgang til et 

sagkyndigt nævn med deltagelse af relevante kompetencer til at vurdere faglige og 

tekniske aspekter inden for maritim sikring, og en med mulighed for at klage over 

retlige forhold til en højere, administrativ myndighed. I begge tilfælde tages 

udgangspunkt i, at udgifterne til behandlingen af klager er brugerfinansieret i lighed 

med sammenlignelige klagemuligheder. 
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Branchens repræsentanter i arbejdsgruppen anbefaler en model med fuld 

klageadgang. Hvis dette ikke er muligt, anbefaler brancherepræsentanterne, at der 

indføres en klageadgang over retlige forhold til en højere administrativ myndighed. 

Uanset model er der en række forhold, som kræver yderligere afklaring. Derfor 

anbefaler arbejdsgruppen, at der arbejdes videre med at afdække mulighederne for 

etablering og finansiering af en klageadgang for afgørelser om maritim sikring. Det 

videre arbejde kan med fordel foregå i det dialogforum, som arbejdsgruppen har 

anbefalet. 

Arbejdsgruppens anbefalinger 

Det anbefales på baggrund af arbejdsgruppens undersøgelser og overvejelser, at der 

foretages følgende ændringer i de danske bekendtgørelser: 

1. Af hensyn til at sikre harmonisering med internationale regler defineres en 

sikringsrelateret hændelse som: En mistænkelig handling eller omstændighed 

som truer sikringen af et skib eller en havnefacilitet. 

2. En havnefacilitet defineres i lighed med forordningens tekst som: Et 

sikringsmæssigt område, godkendt af Trafikstyrelsen, hvor grænsefladen mellem 

skib og havn findes. Alt efter omstændighederne kan der være tale om 

ankerpladser, ventepladser og ankomstfaciliteter fra søsiden. 

3. Af forståelsesmæssige hensyn indsættes en definition på ”forsætlig ulovlig 

handling” i bekendtgørelsen om sikring af havnefaciliteter. Definitionen fra 

forordningens art. 2 anvendes. 

4. Af forståelsesmæssige hensyn indsættes en definition på ”sikringsniveau” i 

begge de danske bekendtgørelser. Definitionen fra ISPS-kodens A-del pkt. 1.14 

anvendes. 

5. Der foretages en ændring i bekendtgørelsen om sikring af havnefaciliteters § 13, 

således at der ikke fremadrettet stilles krav til fornyelse af en PFSP hvert 5. år. I 

stedet indsættes en bestemmelse, hvorefter der stilles krav om, at PFSP’en 

ajourføres og i fornødent omfang revideres i henhold til den (ved 5 års 

fornyelse) godkendte PFSA. 

6. Den danske model for sårbarhedsvurdering af havnefaciliteter fastholdes, 

således at der ikke indføres faste standarder for sårbarhed baseret på gods- eller 

operationstype. 

7. Den danske model for sårbarhedsvurdering af havne fastholdes, og der indføres 

ikke konkrete forskrifter om sårbarhed for havne, som håndterer ro-pax trafik. 

8. Der indføres ikke ændringer i de danske regler for så vidt angår alternative 

sikringsaftaler. 

9. Det danske krav om etablering af et udvalg for havnesikring i havne med en 

havnesikringsplan fastholdes. 

Omkring brancheinddragelse og samarbejdet mellem myndigheder og interessenter 
anbefaler arbejdsgruppen, at: 

10. Der etableres et dialogforum forankret i Trafikstyrelsen, hvor myndigheder og 

interessenter kan mødes og løbende diskutere relevante emner inden for 

maritim sikring. Dette dialogforum kan i sin sammensætning tage udgangspunkt 

i arbejdsgruppen. 
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11. Der etableres en ERFA-gruppe med deltagelse fra havne, havnevirksomheder og 

sikringsbranchen, hvor konkrete løsninger, modeller og standarder for tiltag 

inden for maritim sikring kan drøftes. 

Anbefalinger om administrative tiltag: 

12. Brancherepræsentanterne anbefaler, at der etableres en adgang til at påklage 

Trafikstyrelsens afgørelser efter reglerne om maritim sikring. Der kan arbejdes 

videre med model og finansiering i det anbefalede dialogforum. 

13. Der foretages en række justeringer i vejledningerne om maritim sikring, der skal 

underbygge og støtte arbejdsgruppens anbefalinger. 

14. I vejledningen om havnesikring indsættes en beskrivelse af muligheder og 

betingelser for brug af en fælles PFSA for flere havnefaciliteter. 

15. Der udarbejdes en tjekliste til brug for vurderingen af behovet for udarbejdelse 

af en fornyet PFSA/ændringer i PFSA. Tjeklisten skal indgå i vejledningen om 

sikring af havnefaciliteter. 

16. Der udarbejdes en nærmere analyse af omkostninger og positive konsekvenser 

ved reglerne om maritim sikring. 

17. Der iværksættes en brugertilfredshedsundersøgelse, som gennemføres ved brug 

af uvildig, ekstern ekspertise, men således at udformningen af 

undersøgelsestemaer sker i et nært samarbejde mellem Trafikstyrelsen og 

brancheorgansationerne. 

18. Der iværksættes en proces omkring rettelse og tilpasning af oversættelsen i den 

danske version af forordning 725/2004/EF, således at der er nøje 

overensstemmelse mellem den danske og den engelske version. 
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4. Regelsammenligning og definitioner 

Definitionerne af de sikringsrelaterede begreber i de internationale regelsæt om 

maritim sikring udgør et grundelement i forståelsen af reglerne, og hvordan de skal 

fortolkes. Hvis der findes uoverensstemmelser mellem definitionerne i de 

internationale reglesæt og de danske bekendtgørelser, kan det skabe usikkerhed, om 

kravene til maritim sikring i Danmark er de samme som i andre EU-lande. Derfor har 

en sammenligning af definitionerne været en del af arbejdsgruppens arbejde. 

Generelt har arbejdsgruppen fundet, at der er god overensstemmelse mellem 

definitionerne i forordningen og direktivet og de danske bekendtgørelser, men der er 

enkelte områder, som det har været relevant at se nærmere på. Disse er beskrevet 

nedenfor. 

4.1 Sikringsrelateret hændelse 

Arbejdsgruppen har drøftet definitionen af begrebet ”sikringsrelateret hændelse”, og i 

den forbindelse hvilke hændelser maritim sikring af havnefaciliteter har til formål at 

forebygge. 

Til grund for definitionen skal lægges følgende forudsætninger: 

1. Formålet med maritim sikring af havnefaciliteter er jf. forordningens art. 1 at 

forbedre sikringen af skibe der anvendes til international samhandel og de 

tilhørende havneanlæg mod truslen om forsætlige ulovlige handlinger. ISPS-

kodens A-del pkt. 1.2 supplerer med, at målsætningen er at træffe præventive 

foranstaltninger mod sikringsrelaterede hændelser. 

2. Forhindring af uautoriseret adgang til skibe, havnefaciliteter og disses områder 

med adgangsbegrænsning er et funktionelt krav i ISPS-kodens obligatoriske A-

del pkt. 1.3.3 

En sikringsrelateret hændelse defineres i den danske oversættelse af 725/2004/EF 

(bilag 1 – SOLAS XI-2 regel 1.1.13) som: ”..enhver mistænkelig handling eller 

omstændighed, som udgør en trussel mod et skib(..) eller mod en havnefacilitet, 

grænseflade mellem skib og havn eller aktiviteter mellem skibe.” 

Den engelske version lyder: ”..any suspicious act or circumstance threatening the 

security of a ship (..) or of a port facility or of any ship/port interface or any ship to 

ship activity.” 

Endelig er definitionen I den danske bekendtgørelse: ”En mistænkelig handling eller 

omstændighed, der kan udgøre en trussel mod havnen, en havnefacilitet, mod et skib 

eller mod mennesker på disse lokaliteter.” 

Et centralt spørgsmål har gået på forskellen mellem at ”udgøre en trussel” i den 

danske oversættelse og bekendtgørelsens ”kan udgøre en trussel”. Den engelske 

version bruger formuleringen ”threatening the security of a ship.” Hvor den danske 

oversættelse umiddelbart kan forstås som en henvisning til en trussel mod selve skibet 

eller havnefaciliteten, taler den engelske version om en trussel mod sikringen af et 

skib eller en havnefacilitet.  
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Det vurderes på denne baggrund, at fortolkningen, hvorefter en hændelse skal 

udmønte sig i en konkret trussel, kan henføres til den danske oversættelse. En trussel 

mod sikringen må forstås bredere end en direkte trussel mod en facilitet eller et skib. 

Maritim sikring er ikke et generelt værktøj til imødegåelse af forhold, som ikke truer 

sikringen af havnefaciliteter og skibstrafik. 

 I de situationer, hvor sikringspersonale på havnen umiddelbart kan afvise en 

hændelse som betydningsløs jf. § 19 i bekendtgørelse nr. 414 af 8. maj 2012 om 

sikring af havnefaciliteter, er der ikke behov for at iværksætte omfattende reaktioner. 

Det er tilfældet ved hændelser, der ikke har relation til eller er en trussel for 

søtransporten i den pågældende havn eller havnefacilitet. 

Tilfælde af uautoriseret adgang skal konstateres af den sikringsansvarlige, og en 

hensigtsmæssig og passende reaktion skal iværksættes. Ikke alle typer af 

sikringsrelaterede hændelser, kræver iværksættelse af ressourcekrævende tiltag. Dog 

vil en række af ”betydningsløse” hændelser indikere et grundlæggende problem ved 

facilitetens sikring. I sådanne situationer skal Trafikstyrelsen kontaktes. 

I kodens B-del pkt. 15.11 defineres en række sikringsrelaterede hændelser, som i den 

danske oversættelse fejlagtigt benævnes sikringsbegivenheder, der kan udgøre 

relevante trusler. Anvendelse af begrebet ”sikringsbegivenheder” leder til den 

antagelse, at der kunne være tale om andet end sikringsrelaterede hændelser. I den 

engelske version er der imidlertid ikke tale om forskellige begreber, så den korrekte 

oversættelse er ”sikringsrelaterede hændelser”. 

I den danske bekendtgørelses definition tilføjes, at en sikringsrelateret hændelse kan 

udgøre en trussel mod mennesker på skibe eller havnefaciliteter. I præamblen til 

forordning 725/2004/EF anføres det, at en trussel også omfatter ”passagerer der 

benytter sig af denne transportform”. Imidlertid er der ikke anledning til at udvide 

fortolkningen til at anføre, at hændelser der udgør en trussel mod personer på en 

facilitet – f.eks. et tilfældigt voldeligt overfald mellem to ansatte på en facilitet – kan 

betegnes som en sikringsrelateret hændelse.  

På baggrund af ovenstående anbefaler arbejdsgruppen, at det undersøges, om det er 

muligt at få rettet den danske oversættelse, hvor der i denne anvendes udtryk, der 

konkret kan give anledning til væsentlige misforståelser. 

Kystdirektoratet rettede derfor henvendelse til EU Kommissionen, og forespurgte om 

muligheden for at få ændret den eksisterende oversættelse, således at misforståelser 

på grund af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske version kan 

elimineres. Kommissionens svar forelå ikke ved arbejdsgruppens afrapportering. 

Trafikstyrelsen vil følge op herpå med EU Kommissionen. 

For så vidt angår ordlyden i den danske bekendtgørelse, anbefaler arbejdsgruppen, at 

ændre definitionen til: 

En mistænkelig handling eller omstændighed, som truer sikringen af et skib eller en 

havnefacilitet. 

Definitionen vil således komme til at svare til den engelske version, og det er 

arbejdsgruppens opfattelse, at denne definition i højere grad imødekommer formålet 

med ISPS-koden. I tilknytning hertil anbefaler arbejdsgruppen, at følgende indsættes i 

den tilknyttede vejledning: 

”Uautoriseret adgang er en sikringsrelateret hændelse. Det betyder ikke, at der i 

medfør af maritim sikring skal iværksættes initiativer, der har til formål at forebygge 
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almindelig kriminalitet f.eks. cykeltyverier eller slagsmål på en havnefacilitet. En sådan 

episode vil dog ofte starte som uautoriseret adgang, som klart er en sikringsrelateret 

hændelse, men selve tyveriet eller slagsmålet er ikke relateret til maritim sikring. 

Formålet med de internationalt gældende regler om maritim sikring er gennem 

hensigtsmæssige foranstaltninger at beskytte den internationale søtransport mod 

forsætlige ulovlige handlinger, såsom Terrorhandlinger, pirateri eller tilsvarende 

handlinger. Da det kan være meget vanskeligt på forhånd at udelukke, at uautoriseret 

adgang kan udgøre en sådan trussel, skal der altid reageres herpå. Den uautoriserede 

adgang skal konstateres og registreres, men reaktionen kan efter omstændigheder 

(dvs. efter PFSO’s vurdering) gå fra at tilkalde politiet til at stoppe slagsmålet.” 

4.2 Havnefacilitet 

Definitionen på en havnefacilitet i den danske bekendtgørelse om sikring af 

havnefaciliteter er som følger: ”Et sikringsmæssigt område, godkendt af 

Kystdirektoratet [Nu: Trafikstyrelsen], hvor grænsefladen mellem skib og havn findes. 

Alt efter omstændighederne kan der være tale om ankerpladser, ventepladser og 

indsejlingsområder.” 

Forordningens art. 2 definerer en havnefacilitet som: ”Et sted, hvor grænsefladen 

mellem skib og havn forekommer. Dette omfatter efter omstændighederne områder 

som ankerpladser, ventepladser og ankomstfaciliteter fra søsiden.” 

 

Hvor der i forordningen tales om ”ankomstfaciliteter fra søsiden”, anvendes ordet 

”indsejlingsområder” i den danske bekendtgørelse. Arbejdsgruppen finder, at der ikke 

bør være tvivl, om at der anvendes samme område i en dansk kontekst som i de 

internationale regler. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at den danske bekendtgørelse 

tilrettes således, at den svarer til definitionen i forordningens art. 2. En havnefacilitet 

bør således efter arbejdsgruppens anbefaling fremadrettet blive defineret som: ”Et 

sikringsmæssigt område, godkendt af Trafikstyrelsen, hvor grænsefladen mellem skib 

og havn findes. Alt efter omstændighederne kan der være tale om ankerpladser, 

ventepladser og ankomstfaciliteter fra søsiden.”. 

4.3 Forsætlig ulovlig handling 

I forordningens art. 2 defineres en forsætlig ulovlig handling, som: ” En forsætlig 

handling, som på grund af sin art eller den sammenhæng, den indgår i, kan forårsage 

skader på skibe, der benyttes i international eller i indenlandsk fart, eller på disses 

passagerer, last eller tilknyttede havnefaciliteter.” 

Formålet med maritim sikring er i vid udstrækning at opsætte rammer for at forebygge 

sådanne forsætlige ulovlige handlinger. Definitionen er derfor efter arbejdsgruppens 

opfattelse meget central for arbejdet med maritim sikring. 

Den danske bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter indeholder ikke en 

tilsvarende definition, ligesom begrebet i øvrigt ikke anvendes i bekendtgørelsen. Det 

er imidlertid arbejdsgruppens opfattelse, at en så central definition bør fremgå direkte 

af de danske bestemmelser. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at definition gengives i 

den danske bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter, og at der på et passende 

sted i vejledningen redegøres for, at maritim sikring netop har som formål at beskytte 

søfarten og havnefaciliteterne mod trusler om forsætlige ulovlige handlinger. 
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4.4 Sikringsniveau 

I begge bekendtgørelser anvendes begrebet sikringsniveau. Der findes tre forskellige 

sikringsniveauer, som er defineret i begge de danske bekendtgørelser. Definitionen på 

sikringsniveauer i direktivet stammer fra forordningen, og dermed ISPS-kodens A-del 

pkt. 1.14, hvor sikringsniveau defineres som: ”…en angivelse af graden af risiko for, at 

en sikringsrelateret hændelse vil blive forsøgt eller vil forekomme”. For at lette 

forståelsen af inddelingen i tre sikringsniveauer anbefaler arbejdsgruppen, at denne 

definition indarbejdes i begge danske bekendtgørelser. 
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5. Sammenligning med andre lande 

Idet grundlaget for maritim sikring er fælles EU-regler, og idet der har været en del 

usikkerhed om reglerne om maritim sikring blev administreret anderledes og mere 

restriktivt i Danmark end i andre EU lande, har en væsentlig del af arbejdsgruppens 

arbejde været at foretage en sammenligning med andre EU lande.  

Arbejdsgruppen besluttede at foretage denne sammenligning ved at invitere 

oplægsholdere fra myndigheder i tre lande. Oplægsholderne modtog på forhånd en 

række spørgsmål og temaer fra arbejdsgruppen. Ud fra geografiske, administrative og 

havnestrukturmæssige lighedspunkter med Danmark inviterede arbejdsgruppen 

oplægsholdere fra Nederlandene, Irland og Norge. Selv om sidstnævnte ikke er 

medlem at EU, skal Norge leve fuldt ud op til de gældende EU-regler grundet indgåelse 

af EØS-aftalen i 1994. 

I det følgende gives først en kort introduktion til den myndighedsmæssige struktur i de 

enkelte lande, hvorefter de stillede spørgsmål behandles for hvert enkelt land. 

5.1 Nederlandene 

5.1.1 Organisation og ansvar 

Der er ca. 380 havnefaciliteter i Nederlandene fordelt på 17 havne. 

Den ansvarlige myndighed for maritim sikring i Nederlandene er Direktoratet for 

Maritime Anliggender, som hører under Ministeriet for Infrastruktur og Miljø. Dog hører 

visse opgaver under forordningen hjemme under Justitsministeriets ressort, da den 

nationale koordinator for Sikring og kontraterrorisme er ansvarlig for at sætte 

sikringsniveauet på nationalt plan, også for andre områder end maritim sikring. 

Ved reglernes indførelse blev der lagt stor vægt på brugerinddragelse, og der blev 

dannet forskellige arbejdsgrupper som repræsenterede både interesseorganisationer 

og myndigheder. Arbejdsgrupperne udarbejdede vejledninger og andre produkter, som 

blev indarbejdet i implementeringen. I forbindelse med indførelsen af reglerne blev der 

lagt vægt på, at der skulle være et rimeligt cost-benefit forhold, så man ikke 

overflyttede godstransport til andre transportformer. 

Havnemyndigheden ligger hos lederen af bystyret i den by, hvor havnen er placeret. 

Denne model er valgt, idet de fleste havne er kommunalt ejede, og det er generelt 

bystyrets leder, som er ansvarlig for offentlig orden og beredskab, såsom brandvæsen 

og politi. Bystyrets leder kan sanktionere i tilfælde af manglende overholdelse af 

reglerne. Det skal i den forbindelse nævnes, at bystyrets leder ikke som en dansk 

borgmester vælges gennem offentlige valg, men udpeges centralt. 

PFSA udarbejdes af havnemyndigheden selv gennem anvendelse af et online toolkit. 

Anvendelse af toolkittet er ikke obligatorisk, men alle bruger det i praksis. På 

baggrund af de indtastede svar kan systemet selv udføre en PFSP. Toolkittet er 

nærmere beskrevet i afsnit 5.51. RSO’er anvendes ikke for så vidt angår 

havnefaciliteter i Nederlandene. 

Der er 6 regionale inspektionshold i Nederlandene som inspicerer faciliteternes 

sikringsplaner både på papir og ved fysiske inspektioner. Inspektionsholdene består af 

forskellige regionale myndigheder, som repræsenterer relevante myndigheder såsom 
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politi, toldmyndigheder og brandvæsen. Alt efter en facilitets art kan inspektionsholdet 

bestå af en eller flere medlemmer.  

Der anvendes en 10-trins skala til at vurdere, i hvilken udstrækning en facilitet lever 

op til kravene eller ej. Hvis en facilitet under en inspektion opnår et godt resultat, vil 

der blive afholdt færre inspektioner af denne facilitet i det kommende år. 

Den nationale risikovurdering anvendes i nogen grad i forbindelse med de enkelte 

havnefaciliteters PFSA’er, som en del af inspektionsgrundlaget, men den nationale 

risikovurdering forholder sig ikke nødvendigvis til forhold med særlig relevans for 

sikring af havnefaciliteter og havne. 

5.1.2 Godsopdelt sårbarhed 

Det nederlandske toolkit er et værktøj, som benyttes ved udarbejdelse af en PFSA. Det 

er opbygget med 7 kategorier af faciliteter, som hver især knytter sig til en bestemt 

risikoprofil. De 7 kategorier er: Containerterminal, flydende bulk, tør bulk, Ro-Ro og 

passagerterminal, almindelig last, skibsværft og andet. 

Toolkittet vil efter besvarelse af en lang række spørgsmål give eksempler på 

hensigtsmæssige sikringstiltag for den valgte kategori. For eksempel vil en facilitet, 

der håndterer sten, ikke blive mødt af de samme krav til indhegning som en facilitet, 

der håndterer farligt gods. Hvis en facilitet håndterer flere typer af gods, vil 

sårbarhedsvurderingen tage udgangspunkt i den af godstyperne, som har den højeste 

risikoprofil. 

5.1.3 Minimumsstandarder for sikringstiltag 

Toolkittet indeholder som nævnt forskellige typer af sikringstiltag for de forskellige 

typer af faciliteter, afhængig af deres risikoprofil. Der er dog ikke egentlige 

minimumsstandarder i Nederlandene. Det afgørende er, at de valgte sikringstiltag 

svarer til den konkrete risikoprofil for en facilitet. 

5.1.4 Krav til adgangskontrol og overvågning på sikringsniveau 1 

Hvis en facilitet har mange forskellige typer af gods vil dette influere på kravene til 

adgangskontrol. Generelt er det sådan, at identiteten på en person, der søger adgang 

til en sikret facilitet skal tjekkes, før der kan gives adgang. Det anbefales desuden, at 

håndbagage undersøges for ca. 10 % af de personer, der får adgang til faciliteten. 

Personer, der arbejder på en ISPS-facilitet skal have et specielt sikringscertifikat. I 

løbet af kort tid vil dette certifikat kun kunne opnås efter en bestået eksamen. 

Et af de områder, der i praksis har givet anledning til bemærkninger ved inspektioner 

er faciliteternes adgangskontrol. 

5.1.5 Fælles PFSA for flere faciliteter jf. ISPS kodens A-del pkt. 15.6 

Muligheden efter ISPS-kodens A-del pkt. 15.6 for at lade en PFSA dække flere 

faciliteter bliver anvendt i Nederlandene. 

De omfattede faciliteter skal opfylde en række betingelser, for at kunne anvende 

denne mulighed. Faciliteterne skal f.eks. håndtere samme type af gods, og de skal 

være beliggende inden for samme geografiske område, f.eks. to faciliteter i den 

samme havn. Betingelserne fremgår direkte af ISPS-kodens A-del pkt. 15.6. Hvis 

faciliteterne ikke er beliggende inden for samme geografiske område, kræves der 

særskilte PFSO’er for facilitterne. Sædvanligvis vil faciliteterne kun modtage én enkelt 

godkendelse (sikringscertifikat), mens de bliver administreret separat på IMO GISIS 

databasen. 
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Der er også tilfælde i Nederlandene, hvor en facilitet har flere PFSA’er, dækkende 

forskellige operatørers anvendelse af faciliteten. 

5.1.6 Betingelser for krav om ny PFSA 

Der er ikke prædefinerede grænser for, hvilke fysiske eller organisatoriske ændringer 

på en facilitet, der udløser krav om en fornyet PFSA. Det er en konkret vurdering, som 

baserer sig på, om ændringen medfører en ændring i risiko. Således vil overgang fra 

én risikoprofil til en anden medføre krav om en fornyet PFSA og dermed PFSP. Se 

nærmere om risikoprofilerne i Nederlandene ovenfor i afsnit 5.1.2. 

5.1.7 Klageadgang 

Både private og offentlige parter kan påklage godkendelse og afslag på godkendelse af 

PFSA og PFSP til lederen af bystyret. Klage sker på baggrund af almindelig 

nederlandsk forvaltningsret. 

5.1.8 Alternative sikringsaftaler 

Alternative sikringsaftaler i henhold til SOLAS kap. XI-2, regel 11 anvendes ikke i 

Nederlandene, selv om man har forbindelser til Storbritannien, som umiddelbart ville 

falde under reglens anvendelsesområde. 

5.1.9 Ro-Pax 

Ro-Ro og passagerterminaler har en selvstændig risikoprofil i det nederlandske toolkit. 

Denne type faciliteter betragtes som mere sårbare end eksempelvis tør bulk-faciliteter. 

Der er dog ikke knyttet egentlige lovbestemte minimumskrav til nogen type af facilitet. 

5.1.10 Direktiv 2005/65/EF 

Lederen af bystyret i den by, hvor havnen er beliggende, er ansvarlig for udarbejdelse 

af en PSA. I PSA’en skal havnens grænser fastsættes, og dette kan inkludere visse 

tilstødende arealer. Ministeriet for Transport og Miljø godkender PSA’en. Herefter 

udarbejder bystyret en PSP og udpeger en ansvarlig PSO. PSP’en skal ligeledes 

godkendes af ministeriet. Sikringsniveauet fastsættes for havne på samme måde som 

for faciliteter af den nationale koordinator for sikring og kontraterrorisme.  

Kun ganske få havne falder under direktivets art. 2(4). Det drejer sig hovedsageligt 

om små flodhavne med enkelte anløb af ISPS-fartøjer. Art 2(4) opfattes ikke som en 

undtagelse i Nederlandene, idet der her uanset anvendelse af bestemmelsen fortsat vil 

være krav om udpegelse af en PSO og tilstedeværelse af en sikringsplan med visse 

procedurer. 

5.1.11 Gebyrer, sanktioner og øvrige forhold 

Havnefaciliteter betaler selv for udarbejdelsen af PSFA og PFSP og for den sikring, som 

er nødvendig i medfør heraf. 

Havnefaciliteten skal ligeledes betale for inspektioner og udstedelser af godkendelser 

(sikringscertifikat). Lederen af bystyret kan udstede bøder på op til ca. 3000 euro i 

tilfælde, hvor en facilitet ikke har en PFSP eller hvor der i øvrigt er brud på sikringen. 

En anden sanktionsmulighed er at forbyde faciliteten at modtage skibe. Generelt har 

faciliteter i Nederlandene en god forståelse af, at sikring er et grundvilkår, og 

sanktionerne anvendes sjældent i praksis. 
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5.2 Irland 

5.2.1 Organisation og ansvar 

Der er 17 ISPS-havne med i alt 43 faciliteter i Irland.  Der er 3 typer af ISPS-havne i 

Irland. Der er store statsejede havne, som Dublin og Cork, som drives på 

markedsmæssige vilkår med bestyrelser og lign. Dernæst er der mindre havne, som 

typisk ejes af den lokale kommune. Endelig findes en række fiskerihavne, som også i 

nogen udstrækning håndterer ISPS-skibe. Disse havne ejes af Ministeriet for 

Landbrug.  

Den ansvarlige enhed for maritim sikring i Irland er ”the Marine Survey Office” 

(herefter MSO). MSO er placeret under Ministeriet for Transport, Turisme og Sport, og 

er ansvarlig for lovgivning angående sikkerhed, sikring og forhindring af forurening til 

søs. Den irske kystvagt står for det operative i forbindelse med redningsaktioner, 

beredskab i forbindelse med forurening og kommunikation af informationer vedrørende 

maritim sikring. 

For at koordinere maritim sikring på tværs af sektorer er der nedsat en tværministeriel 

national maritim sikringskomite med Transportministeriet for bordenden. Komitéen 

består desuden af medlemmer fra toldmyndighederne, politiet, flåden, MSO og den 

irske kystvagt. Komitéen mødes 3-4 gange årligt. 

MSO har tre regionale kontorer og udfører jævnligt inspektioner af havnefaciliteter og 

havne. Inspektioner af havnefaciliteter, havne og RSO’er følger en 5-års cyklus. Flere 

uformelle inspektioner af havnefaciliteter foretages f.eks. i forbindelse med 

inspektioner af andre forpligtelser, mens særlige sikringsinspektioner foretages af et 

dedikeret inspektionsteam med deltagelse fra politi og søværn. RSO’er inspiceres for at 

sikre, at de nødvendige kvalifikationer er til stede, og vil blive slettet fra det officielle 

RSO-register, såfremt dette ikke er tilfældet. 

Indsendelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner sker udelukkende elektronisk 

igennem Safe Seas Ireland. Her uploader PFSO’en sårbarhedsvurderinger og planer for 

MSO’s godkendelse. Materialet er desuden tilgængeligt for politiet og søværnet til 

kommentering. 

Irland anvender RSO’er til udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner. 

Særlige skabeloner skal anvendes. Når MSO har godkendt PFSA’en udarbejder RSO’en 

den endelige PFSP. 

De fleste havnefaciliteter foretager årligt en gennemgang af deres PFSP’er, og 

ændringer vil typisk basere sig på erfaringer fra øvelser og lignende. 

5.2.2 Godsopdelt sårbarhed 

Passager og olie/gas faciliteter er placeret i en højere risikokategori end andre typer af 

faciliteter. Disse høj-risiko faciliteter inspiceres årligt. Der er større krav til sikringen af 

høj-risiko faciliteter, og sådanne faciliteter vil eksempelvis altid være komplet 

indhegnede. Der findes ikke risikoprofiler ud over olie/gas, passagerer og andre 

faciliteter, herunder krav om indhegning. I forbindelse med skibsanløb skal der altid 

være fysisk overvågning. 

5.2.3 Minimumsstandarder for sikringstiltag 

Irland benytter en risikobaseret tilgang. Adgangskontrol har første prioritet i denne 

forbindelse. Der findes ikke lovgivningsmæssige specifikationer, der angiver, om der er 

behov for indhegning eller andre specifikke tiltag, men høj-risiko faciliteter forventes 

generelt at have en bred vifte af sikringstiltag. 
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5.2.4 Krav til adgangskontrol og overvågning på sikringsniveau 1 

Der er ikke lovgivningsmæssige krav om indhegning. Adgangskontrol og overvågning 

kan udføres ved hjælp af CCTV eller vagtpersonale.  

Almindelig last kan blive håndteret fra en såkaldt offentlig kaj, der typisk er beliggende 

bynært. På sikringsniveau 1 kan adgangskontrol på en sådan facilitet udføres ved 

placering af en dedikeret vagt ved skibe ved faciliteten. Adgangsbegrænsning kan her 

være begrænset til et område umiddelbart ved siden af skibet. På højere 

sikringsniveauer vil eksempelvis mobilhegn blive forventet. 

 

 

For faciliteter i mindre fiskerihavne med meget få lejlighedsvise anløb af ISPS-skibe, 

der typisk angår fragt af gods med tilknytning til fiskeindustrien, anvendes en DoS i 

visse tilfælde. Grænsen, for hvad der kan betragtes som lejlighedsvise anløb, er 12. 

De fleste af disse faciliteter er statsejede og har efter anbefaling fra MSO en 

sikringsplan med et begrænset antal tiltag. 

5.2.5 Fælles PFSA for flere faciliteter jf. ISPS-kodens  A-del pkt. 15.6 

Der skal udføres en PFSA for hver enkelt havnefacilitet, og muligheden for fælles en 

PFSA for flere faciliteter i ISPS-kodens A-del pkt. 15.6. benyttes således ikke. 

5.2.6 Betingelser for krav om ny PFSA 

En PFSA skal fornys hvert femte år. Det afhænger af en konkret vurdering i hver 

enkelt sag hvilke ændringer i en havnefacilitets fysiske struktur eller organisation, der 

udløser krav om fornyet godkendelse af PFSP’en. Generelt er der ikke behov for en ny 

PFSP, hvis 1) facilitetens afgrænsning forbliver den samme, 2) der ikke sker ændringer 

i den type godsoperationer faciliteten udfører (hvis det er tilfældet, skal der formentlig 

udarbejdes ny PFSA), eller 3) der ikke sker ændringer i høj-risiko infrastruktur. 

Eksempelvis vil en ny café på faciliteten ikke medføre krav om ny PFSP, mens 

eksempelvis et nyt havnekontor måske vil. Der er udarbejdet en officiel vejledning, 

som beskriver, hvilke ændringer i PFSP og PSP der betragtes som mindre ændringer. 

5.2.7 Klageadgang 

Der findes ingen klageadgang i Irland. Der har ikke været fremført ønsker herom, og 

der er ikke umiddelbart planer om at indføre en klageadgang over afgørelser truffet af 

MSO. 

Billede 1: Eksempel på irsk model for en såkaldt offentlig kaj 
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5.2.8 Alternative sikringsaftaler 

Alternative sikringsaftaler i henhold til SOLAS kap. XI-2, regel 11 anvendes ikke i 

Irland, selv om man har forbindelser til Storbritannien, som umiddelbart ville falde 

under reglens anvendelsesområde. 

5.2.9 Ro-Pax 

På sikringsniveau 1 screenes en relativ lav procentdel af de køretøjer, der skal ombord 

på et fartøj. Faciliteten skal være fuldt indhegning for at sikre adgangskontrol, og ID-

kort eller boardingkort skal vises ved indgang til faciliteten. Visse faciliteter har 

røntgenudstyr, men det er ikke et krav. Indhegningen overvåges typisk af private 

vagtfirmaer. Ro-Pax faciliteter henregnes således til høj-risikokategorien i Irland. 

5.2.10 Direktiv 2005/65/EF  

En havn kan dække et meget stort geografisk område. Her grupperes faciliteterne i en 

samlet PSP med en havnesikringsmyndighed, som består af havnen, brugere af 

havnen, politi m.v. I lighed med fremgangsmåden for havnefacilitetssikring benyttes 

RSO’er til udarbejdelse af PSA og PSP, dog med den undtagelse, at 

sårbarhedsvurderingen af vandområdet i havnen udføres af havnefogeden, da denne 

har størst konkret kendskab til relevante forhold. Hvis havnefogeden konkluderer, at 

der ikke er behov for særlige tiltag i PSP’en, kan MSO beslutte at godkende dette. 

Imidlertid vil der altid være visse tiltag i en PSP, da f.eks. AIS betragtes som et 

sikringstiltag. Visse store havne har undervandssensorer, men dette er sjældent 

tilfældet i små havne. 

Art 2(4) benyttes kun ved enkeltstående havne med kun én facilitet. 

5.2.11 Gebyrer, sanktioner og øvrige forhold 

Der er ingen gebyrer forbundet med myndighedsbehandlingen af sikringsplaner og 

sårbarhedsvurderinger. Dog er der krav om anvendelse af RSO, hvilket indebærer en 

omkostning for dennes arbejde, ligesom havnefaciliteter og havne selv skal betale for 

konkrete sikringstiltag, vagtfirmaer m.v. 

MSO kan i tilfælde at alvorligere overtrædelser af reglerne suspendere alle 

godkendelser og orientere skibstrafikken om, at en given havnefacilitet eller havn ikke 

må anløbes af ISPS-omfattede fartøjer.  Desuden kan der idømmes bøder på op til 

3.000 euro for brud på forordning 725/2004/EF. Generelt har branchen i Irland en god 

forståelse af reglerne, og der har ikke været ført sager ved domstolene om brud på 

reglerne. 

5.3 Norge 

5.3.1 Organisation og ansvar 

Der er ca. 630 godkendte ISPS-faciliteter i Norge og ca. 60 havne omfattet af 

direktivet. På grund af den norske geografi med en meget lang kyststrækning er der et 

meget stort antal af enkeltstående faciliteter, f.eks. i tilknytning til stenbrud og 

lignende. Kystverket er ansvarlig myndighed for maritim sikring af havnefaciliteter og 

havne i Norge, mens sikring af skibe varetages af Sjøfartsdirektoratet. 

Kystverket har ud over hovedkontoret i Aalesund 5 regionskontorer, hvorfra den 

konkrete sagsbehandling i forbindelse med godkendelse af sårbarhedsvurderinger og 

sikringsplaner udføres. Inspektioner udføres ligeledes fra regionskontorerne.  

Kystverket har udover ansvaret for maritim sikring også en lang andre opgaver, såsom 

afmærkning og lodsning m.v. 
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Sårbarhedsvurderinger i Norge skal udarbejdes af en godkendt RSO. Kystverket 

godkender og fører løbende tilsyn med RSO’er. Sikringsplaner kan udarbejdes af en 

RSO eller af havnesikringsmyndigheden, som typisk vil være havnens ejer eller 

operatør.  

5.3.2 Godsopdelt sårbarhed 

Der findes forskellige krav til forskellige typer af havnefaciliteter. Disse er ikke 

lovfæstet, men i Kystverkets vejledning til havnefacilitetssikring findes en række 

eksempler på, hvad der kunne være passende tiltag for forskellige typer faciliteter. Der 

er ikke tale om ufravigelige krav, men om konkrete muligheder, som faciliteten kan 

benytte sig af. Der anvendes en risikobaseret tilgang, og de konkrete tiltag i den 

enkelte facilitet fastsættes på baggrund af facilitetens sårbarhedsvurdering. 

5.3.3 Minimumsstandarder for sikringstiltag 

Norge har tidligere i vid udstrækning benyttet sig af minimumsstandarder i 

lovgivningen, som fastsatte minimumskrav til f.eks. indhegning af alle typer af 

faciliteter. Disse krav er man ved en revision af lovgivningen i 2013 gået bort fra, og 

konkrete sikringstiltag fastsættes nu på baggrund af sårbarhedsvurderingernes 

konklusioner. 

5.3.4 Krav til adgangskontrol og overvågning på sikringsniveau 1 

Der er ikke fastsat specifikke krav i lovgivningen til udførelse af adgangskontrol og 

overvågning. De funktionelle krav til eksempelvis adgangskontrol, overvågning og 

tiltag til at forhindre, at våben og farlige stoffer bringes ombord på skibe, skal altid 

opfyldes uanset type af havnefacilitet på alle 3 sikringsniveauer, d.v.s. også på 

sikringsniveau 1. Adgangskontrol kan f.eks. bestå af en variation af skiltning, kontrol 

af identitet på besøgende og indhegning. 

5.3.5 Fælles PFSA for flere faciliteter jf. ISPS A-del pkt. 15.6 

Der skal som udgangspunkt udarbejdes en PFSA for hver enkelt havnefacilitet. 

5.3.6 Betingelser for krav om ny PFSA 

PFSA’en skal opdateres mindst hvert 5. år. Kystverket har udarbejdet en tjekliste, der 

viser hvilke punkter, der altid skal gennemgås ved ændringer for grundlaget i en PFSA. 

Dette omfatter ændringer i infrastruktur og ejerandele, ændringer i størrelse og 

udstrækning, etablering af ny aktivitet eller virksomhed eller ved ændringer i truslen 

mod faciliteten. På baggrund af den udfyldte tjekliste kan PFSO’en beslutte at lave 

enten en ny PFSA eller foretage mindre ændringer i den eksisterende PFSA. Kystverket 

gennemgår PFSO’ens vurdering, og kan udføre en kontrol i den forbindelse for at 

verificere PFSO’ens konklusion. 

5.3.7 Klageadgang 

Godkendelser af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner foretages af 

regionskontorerne. Regionskontorernes afgørelser kan påklages til hovedkontoret i 

henhold til den almindelige norske forvaltningsret. Hovedkontoret anses som en 

selvstændig forvaltningsenhed i forhold til regionskontorerne. 

Klage har opsættende virkning, medmindre andet besluttes af klagemyndigheden. En 

afgørelse om ikke at tildele en klage opsættende virkning vil tilsvarende kunne 

påklages. 

5.3.8 Alternative sikringsaftaler 

Alternative sikringsaftaler i henhold til SOLAS kap. XI-2, regel 11 anvendes ikke i 

Norge, selv om der er forbindelser til henholdsvis Sverige og Danmark som 

umiddelbart ville kunne falde under reglernes anvendelsesområde. 
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5.3.9 Ro-Pax 

Der findes særlige tiltag, som er målrettet Ro-Pax faciliteter. Der er tale om tiltag, som 

kan gennemføres. Om tiltagene konkret skal gennemføres afhænger af den enkelte 

facilitets PFSA. 

5.3.10 Direktiv 2005/65/EF 

Formålet med havnesikring efter direktivet er at understøtte sikringen i ISPS-

faciliteterne i den resterende del af havnen.  

Havne omfattet af direktivet skal have en havnesikringsmyndighed, som normalt er 

havnens ejer eller operatør. Skulle der være tvivl om havnesikringsmyndigheden, kan 

Kystverket foretage en udpegning.  

For hver enkelt havn skal der udarbejdes en PSA af en godkendt RSO. Kravene til en 

PSA fremgår direkte af forskriften om havnesikring, som indeholder kravene fra 

direktivet. I PSA’en tages hensyn til den eller de PFSA’er, der er udarbejdet for 

faciliteter på havnen, og disse danner grundlag for fastsættelse af havnens 

sikringsmæssige grænser. På grund af den særlige norske geografi med mange 

havnefaciliteter i lange fjorde, kan afgrænsningen i flere tilfælde være vanskelig. 

Havnesikringsområder defineres derfor i visse tilfælde som store områder, der dækker 

både vand og land. Direktivets bestemmelse i art. 2, stk. 4 anvendes, således at 

enkeltstående havnefaciliteter kan undtages fra kravet om at udarbejde en PSP. 

PSP’en baseres på konklusionerne i PSA’en. PSP’en kan udarbejdes af 

havnesikringsmyndigheden eller en godkendt RSO. Samme RSO kan ikke udarbejde 

både PSA’en og PSP’en. Kravene til en PSP findes i forskriften om havnesikring, 

ligesom Kystverket har udarbejdet en vejledning med retningslinjer til indholdet. En 

PSP skal godkendes af Kystverket. 

5.3.11 Gebyrer, sanktioner og øvrige forhold 

Der har indtil 2010 eksisteret et fast gebyr for godkendelse af plansæt og inspektioner. 

Årsgebyret var på ca. 25.000 kr. pr. facilitet for at have en godkendelse. Siden 

reglerne om gebyr blev ophævet, har der ikke været statslige gebyrer knyttet til 

maritim sikring. Dog er der fortsat krav om anvendelse af RSO til udarbejdelse af 

sårbarhedsvurderinger, hvilket indebærer en omkostning for dennes arbejde. 

Havnefaciliteter og havne finansierer selv de godkendte sikringstiltag. 

Kystverket kan på baggrund af inspektioner give påbud om ændringer. Hvis disse 

påbud ikke efterleves findes der yderligere sanktionsmuligheder, herunder kan der 

idømmes dagbøder frem til efterlevelse af påbuddet. 

Ved alvorlige brud på reglerne kan godkendelser midlertidigt tilbagetrækkes, således 

at en facilitet ikke kan modtage skibe indtil et givent forhold er bragt i orden. I særligt 

grelle tilfælde kan godkendelser helt inddrages, således at fremtidige internationale 

skibsanløb er betinget af helt nye godkendelser. 

Generelt anvendes sanktionsmulighederne særdeles sjældent i Norge. 

5.4 Danmark 

Med henblik på at kunne foretage en fyldestgørende sammenligning har 

arbejdsgruppen undersøgt, hvordan de enkelte fokusområder administreres i praksis i 

Danmark 
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5.4.1 Organisation og ansvar 

Der er ca. 80 ISPS Havne med ca. 200 havnefaciliteter i Danmark. Den enkelte 

havnefacilitet udarbejder i samarbejde med politiet en sårbarhedsvurdering, som skal 

godkendes af Trafikstyrelsen. Samarbejdet med politiet indebærer, at politiet skal 

være til stede på faciliteten for at kunne foretage den nødvendige vurdering. 

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet, som bl.a. har ansvaret for 

havneområdet i Danmark. Det er Trafikstyrelsen, som er den ansvarlige myndighed for 

at fastsætte og udmelde af sikringsniveauet for havnefaciliteter og havne i Danmark. 

Dette sker efter dialog med PET.  

Ansvaret for maritim sikring af skibe er placeret hos Søfartsstyrelsen under Erhvervs- 

og Vækstministeriet. 

Trafikstyrelsen inspicerer havnefaciliteter og havne med jævne mellemrum med 

henblik på at konstatere, om de godkendte sikringsplaner efterleves. 

5.4.2 Godsopdelt sårbarhed 

De danske bekendtgørelser opererer ikke med fast afgrænsede risikoprofiler for 

forskellige typer af faciliteter. Den praktiske administration tager udgangspunkt i en 

risikobaseret tilgang, hvorefter sårbarhedsvurderingen danner grundlag for 

beslutningen om, hvilke tiltag der er behov for i facilitetens sikringsplan. I praksis vil 

der således være markant forskel på, hvilke sikringsmæssige tiltag, der er nødvendige 

for en tørbulk facilitet og en passagerterminal.  

5.4.3 Minimumsstandarder for sikringstiltag 

Der findes ikke minimumsstandarder for sikringstiltag i Danmark. Dog kræves det, at 

krydstogtfaciliteter har en vagt eller medarbejder med sikringsansvar til stede ved 

adgangsveje til faciliteten, og at hele faciliteten inklusive eventuelle terminalbygninger 

og telte skal være under overvågning, når der er et krydstogtsskib eller en tenderbåd 

ved kaj. 

5.4.4 Krav til overvågning og adgangskontrol på sikringsniveau 1 

Der skal være adgangskontrol til og overvågning af faciliteten. Der er ikke specifikke 

krav til, hvordan denne skal udføres. Det kan gøres med mandskab eller teknisk udstyr 

eller en kombination heraf. Det afgørende er, at uautoriseret adgang med en 

overvejende sandsynlighed kan konstateres, og at der herefter iværksættes en 

hensigtsmæssig reaktion herpå. 

5.4.5 Fælles PFSA for flere faciliteter jf. ISPS A-del pkt. 15.6 

Muligheden fremgår ikke eksplicit af den danske lovgivning, men idet den fremgår af 

ISPS-kodens A-del pkt. 15.6 er muligheden til stede i Danmark og har tidligere været 

anvendt. Fra myndighedsside er der imidlertid ikke gode erfaringer med anvendelse af 

en fælles sårbarhedsvurdering for flere faciliteter, først og fremmest fordi de 

nødvendige forudsætninger sjældent er til stede. Trafikstyrelsen anbefaler derfor, at 

hver facilitet har sin egen PFSA. Det vil dog ofte være muligt at genanvende elementer 

fra én facilitets PFSA i en anden facilitets PFSA. Flere faciliteter kan have den samme 

PFSO. 

5.4.6 Betingelser for krav om ny PFSA 

Udgangspunktet er, at ændringer på og i faciliteten kræver en fornyet PFSA, 

medmindre der er tale om mindre ændringer. 

Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om der er tale om en 

ændring, der udløser krav om en ny PFSA eller ikke. Der anvendes en risikobaseret 

tilgang. For eksempel vil ændringer i facilitetens ejerskab, hvis sikringsorganisationen 
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ikke ændres, sjældent medføre krav om fornyet PSFA, hvorimod ændring i 

operationstyper som oftest vil medføre et sådant krav. PFSA’en skal minimum 

revideres hvert 5 år. Revision af PFSP’en følger samme procedure som for en PFSA. 

5.4.7 Klageadgang 

Der er ingen administrativ klageadgang over Trafikstyrelsens afgørelser. 

5.4.8 Alternative sikringsaftaler 

Muligheden anvendes i praksis. 

5.4.9 Ro-Pax 

Kravene baserer sig på de enkelte havnes sårbarhedsvurderinger, og der anvendes 

således en risikobaseret tilgang.  I de tilfælde hvor opmarchområder ikke er omfattet 

af havnefacilitetens sikringsplan vil disse blive vurderet i PSA’en. 

5.4.10 Direktiv 2005/65/EF 

Proceduren for godkendelse af en PSA og en PSP svarer til proceduren for godkendelse 

af en PFSA og en PFSP, som beskrevet ovenfor. 

Danmark benytter i høj grad undtagelsesmuligheden i direktivets art 2(4), som 

indebærer at havne med kun én facilitet, kan blive undtaget for kravet om 

udarbejdelse af en PSP, hvis dette underbygges i PSA’en. Således har ca. 50 ud af 80 

havne fået en såkaldt art 2(4) fritagelse svarende til mere end 60 % af alle sikrede 

havne i Danmark. 

Det er et krav at PSA skal forholde sig til vandområdet, ligesom det vil blive stillet krav 

om graduering af sikringstiltag på 3 niveauer i lighed med havnefaciliteter. 

5.4.11 Gebyrer, sanktioner og øvrige forhold 

Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde, ligesom faciliteter, der ikke lever op 

til reglerne, kan blive slettet fra IMO GISIS database. Der kan udstedes påbud om 

udarbejdelse af en PFSA og en PFSP til havne, som modtager skibe i international fart 

uden at have de nødvendige godkendelser. Generelt benyttes sanktionsmulighederne 

meget sjældent. 

5.5 Konklusioner på sammenligningen  

Arbejdsgruppen har fundet oplæggene fra de tre sammenligningslande meget 

oplysende, og de har bidraget til en samlet forståelse af, hvordan reglerne om maritim 

sikring fortolkes og administreres i forskellige europæiske lande. Arbejdsgruppen har 

ikke konstateret markante forskelle i, hvordan reglerne om maritim sikring fortolkes 

og administreres i Danmark og de 3 valgte sammenligningslande. Der har dog i 

Nederlandene og Irland været en højere grad af brancheinddragelse i den indledende 

implementeringsproces. 

Særligt omkring de tungere dele af maritim sikring som adgangskontrol og 

overvågning af havnefaciliteter, noterer arbejdsgruppen sig, at samtlige lande stiller 

denne type krav allerede på sikringsniveau 1. Kun på enkelte områder er der detaljer i 

den praktiske administration, som er forskellige fra sammenligningslandene. Her kan 

på enkelte områder hentes inspiration til en smidigere administration af reglerne om 

maritim sikring. 

Særligt har arbejdsgruppen fundet det nederlandske toolkit for udarbejdelse af 

PFSA/PFSP og den norske tjekliste for 5 års fornyelse af PFSA interessante for videre 

opfølgning og undersøgelse. Arbejdsgruppen har endvidere med stor interesse fundet 
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inspiration til, hvordan praktiske problemstillinger kan håndteres, herunder i den irske 

vejledning i fornyelse af PFSA.  

5.5.1 Det nederlandske toolkit 

På arbejdsgruppens 3. møde beskrev den nederlandske oplægsholder, Assisting 

Director for Maritime Shipping and Security, Jacob van Hekke, hvordan udarbejdelse af 

PFSA og PFSP i Nederlandene sker via anvendelse af et særligt toolkit, som branchen 

har været med til at udvikle i forbindelse med den oprindelige implementering af 

reglerne.  

Arbejdsgruppen fandt, at en model med et standardiseret værktøj kunne være med til 

at sikre, at alle sager blev vurderet ud fra de samme objektive kriterier. På den 

baggrund besluttede arbejdsgruppen, at Kystdirektoratet skulle anmode om adgang til 

at teste systemet for at vurdere, om systemet eller dele af det kunne overføres til 

danske forhold. Systemet er ikke direkte obligatorisk i Nederlandene, men 

myndighederne opfordrer til at benytte sig af toolkittet, og alle anvender det i praksis. 

Systemets fungerer i praksis som en meget omfattende huskeliste, som sikrer at en 

lang række relevante spørgsmål bliver stiller i forbindelse med udformningen af en 

PFSA. Dette er efter arbejdsgruppens vurdering værktøjets styrke, idet det hjælper 

brugeren med at få komme omkring alle de relevante spørgsmål i processen, og 

således sikre at alle forhold belyses. 

Systemet medfører, at brugeren skal forholde sig til, om svaret på de prædefinerede 

spørgsmål til udarbejdelse af PFSA er ja eller nej. Der er ikke plads til nuancerede svar 

eller tilføjelser, som ikke på forhånd er en del af de stillede spørgsmål. Heri ligger efter 

arbejdsgruppens opfattelse en svaghed ved systemet, idet der kun i begrænset 

udstrækning kan tages højde for individuelle besvarelser, der kunne lede til andre 

konklusioner end en simpel ja- eller nej-besvarelse. Toolkittet er udformet således, at 

der skal reageres på negative besvarelse, og her gøres brugeren særligt opmærksom 

på, at der vil være behov for yderligere overvejelser. 

På baggrund af svarene i PFSA’en udarbejder toolkittet en rapport – PFSP, som giver 

et overblik over hvilke procedurer, der er på plads, samt hvilke der mangler. Der er 

således ikke tale om, at systemet kan udarbejde en fuldt færdig PFSP. 

Arbejdsgruppen fandt grundlæggende, at de nederlandske erfaringer med inddragelse 

af branchen på et tidligt tidspunkt i forbindelse med udformning af konkrete værktøjer 

til udarbejdelse af PFSA’er og PFSP’er er et eksempel til efterfølgelse. I erkendelse af, 

at processen har været en anden i Danmark, vurderer arbejdsgruppen dog, at det kan 

være forbundet med store udfordringer for de havne, der i dag anvender egne 

systemer, at skulle benytte sig af en ny standard. Et system som det nederlandske 

toolkit fungerer efter gruppens opfattelse bedst, hvis alle benytter det, da man hermed 

bedst muligt sikrer lige behandling af alle sager. De gevinster, som indførelsen af et 

lignende system i Danmark ville kunne medføre, overstiger efter arbejdsgruppens 

opfattelse ikke de ulemper, som det tilsvarende vil medføre for de havne, der allerede 

i dag har brugt midler på at udvikle individuelle systemer. Arbejdsgruppen har 

desuden vurderet, at den fleksibilitet der ligger i den nuværende danske 

administration, hvor konkrete tiltag i PFSP’en afhænger af en individuelt vurderet 

PFSA, kun delvist ville kunne overføres, såfremt der skulle anvendes en fast standard 

til arbejdet. 

Arbejdsgruppen er generelt positivt indstillet over for udvikling af tiltag, der kan lette 

arbejdet for de enkelte havnefaciliteter og havne, men finder samtidig at det bedste 

resultat opnås ved frivillige aftaler mellem branchen og evt. serviceudbydere, der kan 

tilbyde lignende systemer. Det vil i den forbindelse være afgørende, at Trafikstyrelsen 



30 Afrapportering fra arbejdsgruppen til evaluering af den 

danske implementering af reglerne om maritim sikring 

5. Sammenligning med andre lande 

 

indgår i en dialog med branchen omkring sådanne projekter, da det er vigtigt at sikre, 

at de produkter der udvikles også efterfølgende vil kunne opnå godkendelse efter den 

konkrete sagsbehandling i Trafikstyrelsen. 

På den baggrund har arbejdsgruppen fundet, at det ikke kan anbefales at iværksætte 

et arbejde med udvikling af centrale systemer i stil med det nederlanske toolkit. 

Samtidig kan arbejdsgruppen dog bakke op om individuelle initiativer, der kan 

medvirke til en forenklet arbejdsgang i havnene og dermed mindske de administrative 

byrder for erhvervet. 

5.5.2 Den norske tjekliste 

På arbejdsgruppens 5. møde beskrev den norske oplægsholder, afdelingsdirektør i 

Kystverket, Leif Jansen, hvordan fornyelse og opdatering af PFSA’en understøttes af en 

tjekliste udarbejdet af Kystverket. Tjeklisten indeholder en række punkter, som 

PFSO’en skal gennemgå og afklare, uanset om behovet for fornyelse eller opdatering 

skyldes ændrede forhold, eller der er tale om den lovpligtige 5 års fornyelse. 

Tjeklistens punkter omfatter ændringer i infrastruktur og ejerandele, ændringer i 

størrelse og udstrækning, etablering af nye aktiviteter eller virksomheder samt 

ændringer i truslen mod faciliteten. 

Den udfyldte tjekliste sendes til vurdering og kontrol i Kystverket. Hvis der er 

ændringer på et af de i tjeklisten bekrevne forhold, skal der udarbejdes en helt ny 

PFSA. I Norge er der krav om, at PFSA’en udarbejdes af en RSO, som havnefacilitetens 

ejer/operatør betaler for at udføre arbejdet. 

Arbejdsgruppen finder, at en tjekliste som den norske er et godt værktøj, der kan 

understøtte PFSO’ens vurdering af, om der i en given situation skal udarbejdes en 

fornyet PFSA. Selv om forholdene er anderledes i Norge, hvor udarbejdelse af en ny 

PFSA udløser direkte omkostninger for havnen eller terminaloperatøren, således at der 

er god grund til at kunne foretage en forudgående screening, vil værktøjet også kunne 

anvendes i en dansk kontekst. Det vil bl.a. være tilfældet, hvor der kan være tvivl, om 

en ændring i faciliteten er af mindre karakter, og derfor enten kun udløser krav om 

ændring af enkelte dele af sårbarhedsvurderingen eller slet ikke udløser krav om en ny 

sårbarhedsvurdering. En udfyldt tjekliste vil kunne sendes til Trafikstyrelsen til brug for 

vurderingen af karakteren af ændringen. 

Arbejdsgruppen anbefaler på dette grundlag, at Trafikstyrelsen udarbejder en lignende 

tjekliste, der kan indgå i vejledningen om sikring af havnefaciliteter. Arbejdsgruppen 

finder, at der skal være tale om et værktøj, som PFSO’en kan vælge at benytte i bl.a. 

tvivlssituationer. På baggrund af den danske opbygning af udarbejdelsen af PFSA’er, 

som adskiller sig fra det norske krav om brug af RSO’er, vurderer arbejdsgruppen, at 

brug af tjeklisten ikke skal gøre obligatorisk. 

5.5.3 De konkrete sammenligningsområder 

Oplægsholderne fra Nederlandene, Irland og Norge havde på forhånd fået tilsendt 

spørgsmål og emner, som arbejdsgruppen ønskede belyst. I tabel 1 ses i skematisk 

form en sammenligning mellem landene. 
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 Nederlandene Irland Norge Danmark 

Godsopdelt 

sårbarhed 

JA – 7 

kategorier 

JA – 2 

kategorier 

JA – risiko-

baseret 

vurdering 

JA – risiko-

baseret 

vurdering 

Minimumsstanda

rder 

NEJ NEJ NEJ – men 

har tidlig-

ere været 

anvendt 

NEJ 

Krav til adgangs-

kontrol og 

overvågning på 

sikringsniveau 1 

JA JA JA JA 

Fælles PFSA for 

flere faciliteter 

JA NEJ NEJ NEJ 

Standarder for 

krav om ny PFSA 

NEJ – 

risikobaseret 

tilgang 

JA – til dels Ja – til dels NEJ – 

risikobase-

ret tilgang 

Klageadgang JA NEJ JA NEJ 

Alternative 

sikringsaftaler 

NEJ NEJ  NEJ JA 

Særlige tiltag for 

Ro-Pax 

JA – er 

karakteriseret 

som højrisiko 

JA – er 

karakteri-

seret som 

højrisiko 

NEJ – 

risikobase-

ret tilgang 

NEJ – 

risikobase-

ret tilgang 

Gebyrer JA NEJ NEJ – men 

har tidlig-

ere været 

anvendt 

NEJ 

Tabel 1: Oversigt over undersøgte forhold om maritim sikring for de tre 

sammenligningslande og Danmark 
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6. De enkelte temaer i arbejdsgruppen 

Arbejdsgruppen har arbejdet med en række forskellige temaer, som hver især 

beskrives herunder. De konklusioner, gruppen har nået i sit arbejde, beskrives 

umiddelbart under hvert enkelt tema. Et samlet overblik over arbejdsgruppens 

konklusioner og anbefalinger findes i afsnit 7. Undervejs i forløbet har gruppens 

arbejde resulteret i et antal mindre justeringer i vejledningerne om maritim sikring. 

Disse ændringer er blevet foretaget løbende, da arbejdsgruppen ikke så noget formål 

med at afvente de endelige konklusioner på områder, hvor den eksisterende 

administration klart følger de internationale regler, men hvor der med justeringer i 

vejledningerne kan skabes større gennemsigtighed for brugerne.  

6.1 Regelsammenligning mellem EU-regler og danske 

bekendtgørelser 

Arbejdsgruppen har foretaget en sammenligning af de danske og internationale regler 

med henblik på afdækning af eventuelle forskelle. Dette har været begrundet i en frygt 

for, at forskelle i formuleringerne af danske og internationale regler kunne lede til 

forskelle i administrationen af maritim sikring mellem Danmark og andre EU lande. I 

dette afsnit beskrives arbejdsgruppens gennemgang af en række konkrete 

bestemmelsers implementering i dansk lovgivning. Arbejdsgruppens overvejelser 

omkring danske kontra EU-definitioner på en række begreber kan findes i afsnit 4. 

Regelsammenligningen er i første omgang gennemført i en underarbejdsgruppe 

bestående af Danske Havne, Bilfærgernes Rederiforening, Danske Maritime og 

Kystdirektoratet. 

I afsnittene 6.1.1 – 6.1.5 sammenlignes den danske bekendtgørelse om sikring af 

havnefaciliteter med forordningen, og i afsnittene 6.1.6 – 6.1.8 foretages en 

tilsvarende sammenligning mellem bekendtgørelsen om sikring af havne med 

direktivet. 

6.1.1 Revision af sårbarhed 

I ISPS-kodens A-del pkt. 15.6 findes en bestemmelse, der giver mulighed for at lade 

en sårbarhedsvurdering omfatte flere havnefaciliteter. Muligheden er ikke indskrevet i 

de danske bekendtgørelser, men har været anvendt i praksis, dog ikke på det seneste, 

da kun få havnefaciliteter har en sådan ensartethed i bl.a. geografi og operationer, at 

muligheden for en fælles PFSA reelt kan bruges. Af samme grund har der ikke har 

været en beskrivelse af muligheden i de seneste versioner af vejledningen om sikring 

af havnefaciliteter. 

Muligheden for at udarbejde fælles sårbarhedsvurderinger fremgår af ISPS-kodens A-

del, som er direkte gældende i Danmark efter forordning 725/2004/EF. Derfor finder 

arbejdsgruppen, at det skal sikres at muligheden er kendt og kan anvendes i relevant 

omfang i Danmark. Arbejdsgruppen henviser også til, at modellen benyttes i 

Nederlandene og ikke her har givet anledning til problemer, når en række kriterier 

iagttages. Disse kriterier omfatter blandt andet, at faciliteterne skal være inden for 

samme geografiske område, og at de skal udføre ensartede operationer.  
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Arbejdsgruppen anbefaler, at følgende tekst indsættes et passende sted i vejledningen 

om sikring af havnefaciliteter: 

Det vil være muligt at udarbejde en PFSA, der dækker flere faciliteter, hvis operatøren, 

beliggenheden, driften, udstyret og udformningen af faciliteterne er ensartede. Det 

betyder, at der skal være tale om faciliteter, der håndterer samme type gods fra 

sammenlignelige skibe, og faciliteterne skal ligge inden for et nærmere afgrænset 

geografisk område. 

En PFSA, der dækker flere faciliteter, vil ikke kunne anvendes ofte, da der i de fleste 

tilfælde vil være for store forskelle i for eksempel godsoperationer. Hvis to faciliteter 

lever op til kravene, som følger af kodens A-del pkt. 15.6, vil det dog være en 

mulighed at lave en fælles PFSA. Det skal klart fremgå af det materiale, som indsendes 

til godkendelse, at der tale om en PFSA, der omfatter mere end en facilitet. 

Arbejdsgruppen har desuden peget på, at § 12 i bekendtgørelse om sikring af 

havnefaciliteter foreskriver, at hvis der foretages ændringer på en havnefacilitet, skal 

der udarbejdes en ny PFSA, men ikke hvilke type ændringer, der er tale om. På 

baggrund heraf er der foretaget en justering i vejledningen om sikring af 

havnefaciliteter, således at det nu tydeligere fremgår, hvilke ændringer der kan 

foretages uden en fornyet godkendelse af PFSA’en. Arbejdsgruppen finder, at denne 

justering i høj grad hjælper til en afklaring af spørgsmålet, men foreslår i tillæg hertil, 

at en model i lighed med den norske tjekliste, som beskrevet i afsnit 5.5.2, bør 

overvejes. En sådan vejledende tjekliste kunne eksempelvis lægges på 

Trafikstyrelsens hjemmeside. 

6.1.2 Facilitetssårbarhed vurderet ud fra gods- og operationstype 

Af ISPS-kodens præambel fremgår det, at retningslinjerne i kodens vejledende B-del 

kan variere afhængigt af havnenes, skibenes og lastens beskaffenhed. Arbejdsgruppen 

har noteret sig, at der i andre medlemsstater arbejdes med forskellige risikoprofiler for 

forskellige typer af faciliteter. F.eks. anvendes der i Nederlandene et særligt 

webbaseret toolkit til udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger, som indeholder 7 

forskellige risikoprofiler. Der tages således allerede inden udarbejdelse af selve 

sårbarhedsvurderingen hensyn til, om en given facilitet skal kategoriseres som en 

højrisiko facilitet. En række forskellige konkrete sikringstiltag skal være på plads i alle 

højrisikofaciliteter. 

Arbejdsgruppen finder, at det er afgørende, at der i den danske administration tages 

hensyn til, at ikke alle typer af faciliteter har den samme sårbarhed. Dette kan f.eks. 

ske gennem en kategorisering af høj- og lav-risiko faciliteter som i Nederlandene og 

Irland, eller det kan ske som i Norge og som den eksisterende administration i 

Danmark gennem den enkelte facilitets sårbarhedsvurdering. 

Arbejdsgruppen finder, at der ikke bør indføres konkrete minimumsstandarder for 

grupper eller typer af faciliteter. Det er gruppens vurdering, at den fleksibilitet der 

ligger i den danske model, hvor konkrete sikringstiltag baseres på en individuel 

sårbarhedsvurdering, tager størst mulig hensyn til individuelle forhold på den enkelte 

facilitet. Den eksisterende danske administration indebærer således allerede, at der 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der i vejledningen om sikring af havnefaciliteter 

indsættes en beskrivelse af mulighed og betingelser for brug af en fælles PFSA for 

flere havnefaciliteter. Arbejdsgruppen finder, at der her kan hentes inspiration i 

den nederlandske administration af bestemmelsen i ISPS-kodens A-del pkt. 15.6. 
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tages konkrete hensyn til, hvilke aktiviteter og operationer der udføres på 

havnefaciliteten, herunder hvilke godstyper der håndteres. 

 

6.1.3 Revision af PFSP 

Ifølge forordningens art. 3, stk. 6 skal en PFSA fornys hver 5. år. PFSP’en nævnes ikke 

i denne forbindelse. Den danske bekendtgørelse indeholder krav om, at både en PFSA 

og en PFSP skal fornys mindst hvert 5. år. 

Arbejdsgruppen har noteret, at der i de lande, der er foretaget sammenligning med, 

ikke er fastsat lignende krav om faste 5-års fornyelser af en PFSP. Derimod er 

udgangspunktet i alle landene, at ændringer i risikoprofilen, som følge af ændringer i 

PFSA’en, som udgangspunkt medfører krav om en ny PFSP. I Norge anbefaler 

myndighederne desuden årlige interne revisioner af PFSP’en. 

Arbejdsgruppen er opmærksom på, at det eksisterende krav om en ny PFSP hvert 5. 

år sikrer overholdelsen af ISPS kodens krav til revision af planerne. Ligeledes gør det 

forhold, at planen skal godkendes af myndigheden på området, at der leves op til 

kravet om, at planrevisioner skal foretages af personale, der er uafhængigt af de 

aktiviteter der revideres. Arbejdgruppens fokus er, at der i de danske regler stiles krav 

om en egentlig fornyelse, der kan forstås som en fuldstændig omskrivning af PFSP’en 

uanset at der ikke er ændringer i en nygodkendt PFSA. 

 

6.1.4 Alternative sikringsaftaler 

SOLAS kap. XI-2 regel 11 indeholder en mulighed for, at medlemsstater kan indgå 

særlige, bilaterale aftaler for så vidt angår korte internationale sejlruter. Muligheden 

har tidligere været indskrevet i de danske regler, men fremgår ikke længere eksplicit. 

Danmark har dog konkret indgået alternative sikringsaftaler med Sverige og Tyskland, 

og da den internationale lovgivning om alternative sikringsaftaler fremgår af 

forordningen, gælder den umiddelbart og direkte i Danmark. 

Arbejdsgruppen har noteret sig, at ingen af de lande, der er valgt ud til sammenligning 

har indgået alternative sikringsaftaler med andre medlemsstater, selv om alle har 

korte internationale sejlruter til andre medlemsstater, der ville falde under 

Arbejdsgruppen anbefaler, at den danske model for facilitetssårbarhedsvurdering 

fastholdes, og at der ikke indføres faste standarder for sårbarhed baseret på gods- 

eller operationstype, idet sådanne standarder ikke giver tilstrækkelig mulighed for 

individuelle tilpasninger på de enkelte faciliteter. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der foretages en ændring i bekendtgørelsen om sikring 

af havnefaciliteters § 13, således at der ikke fremadrettet stilles krav til fornyelse af 

en PFSP hvert 5. år. I stedet anbefaler arbejdsgruppen, at der indsættes en 

bestemmelse, hvorefter der stilles krav om, at PFSP’en ajourføres og i fornødent 

omfang revideres i henhold til den (ved 5 års fornyelse) godkendte PFSA. Den 

ajourførte og reviderede PFSP sendes herefter til godkendelse i Trafikstyrelsen med 

henbilk på at sikre overensstemmelse mellem den godkendte PFSA og den 

ajourførte og evt. reviderede PFSP. Ud over denne ændring i bekendtgørelsen om 

sikring af havnefaciliteter, anbefaler arbejdsgruppen, at vejledningen om sikring af 

havnefaciliteter tilføjes en beskrivelse, som forklarer og uddyber den anbefalede 

regelændring. 
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bestemmelsens anvendelsesområde. Det falder udenfor arbejdsgruppens 

kommissorium at se på de konkret indgåede alternative sikringsaftaler. 

 

6.1.5 Klageadgang og definitioner 

Underarbejdsgruppen har behandlet en række forskellige definitioner samt muligheden 

for indførelse af en klageadgang. Definitionsspørgsmålet er en grundlæggende 

forudsætning for en fælles forståelse af reglerne og deres baggrund, og 

arbejdsgruppen har derfor valgt at behandle dette emne særskilt ovenfor i afsnit 4. 

Der er ikke direkte i de bagvedliggende internationale regler taget stilling til 

muligheden for at indføre en national klageadgang. Spørgsmålet behandles derfor ikke 

under sammenligningen af internationale og danske regler, men nedenfor i afsnit 6.4. 

6.1.6 Sårbarhed 

Af præambel nr. 8 til direktivet følger, at ro-ro trafik er særligt sårbar over for 

sikringsrelaterede hændelser, især hvis fartøjerne både medfører passagerer og last 

(ro-pax). 

Underarbejdsgruppen har i sin regelanalyse konstateret, at der ikke i den danske 

bekendtgørelse om sikring af havne er specifikke regler, der vedrører denne ifølge 

direktivet særlige sårbarhed. 

Arbejdsgruppen er generelt af den opfattelse, at minimumsstandarder for sikringstiltag 

og risikokategorier ikke bør indføres i Danmark. Den eksisterende model tager højde 

for, hvilke aktiviteter der specifikt finder sted på havnen gennem den konkrete, 

individuelle sårbarhedsvurdering. På baggrund af denne vurderes det, hvilke tiltag der 

skal indføres i PSP’en. Denne model fungerer efter arbejdsgruppens opfattelse godt, 

idet den sikrer, at det i den enkelte havn bliver vurderet konkret, om der er særligt 

sårbare aktiviteter, som ikke allerede er dækket gennem tiltag i PFSP’er. På den 

baggrund er der ikke behov for konkret at kategorisere ro-pax som særligt sårbart 

eller for at afdække rækkevidden af ordlyden i præamblen til direktivet. 

 

6.1.7 Koordination på havnen 

Den danske bekendtgørelse om sikring af havne stiller krav om, at den enkelte havn 

nedsætter et udvalg for havnesikring, når havnen har flere faciliteter og dermed skal 

udarbejde en PSP. Underarbejdsgruppen har ikke i direktivet eller dets præambel 

fundet tilsvarende krav om nedsættelse af et sådant udvalg. 

Det er imidlertid et krav i direktivet, at forskellige interessenter i en havns sikring kan 

koordinere sikringsindsatsen og kommunikere efter behov om sikringsmæssige 

spørgsmål. Det er ligeledes en klar forudsætning, at PSO’en har tilstrækkelig viden om 

sikringsmæssige spørgsmål på de enkelte faciliteter på havnen. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der for så vidt angår alternative sikringsaftaler ikke 

foretages ændringer i de danske regler. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der ikke indføres konkrete forskrifter om sårbarhed i 

forhold til havne som håndterer ro-pax trafik. Den danske model, hvor der gennem 

de individuelle sårbarhedsvurderinger tages højde for de operationer, der er på den 

givne havn, herunder ro-pax operationer, bør fastholdes. 
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Et udvalg, der mødes efter behov, og, i henhold til den danske bekendtgørelse mindst 

én gang årligt, er efter arbejdsgruppens opfattelse en enkel og omkostningseffektiv 

måde til at sikre, at denne koordinationsforpligtelse overholdes. Selv om der ikke i 

direktivet er egentlige krav om nedsættelse af et udvalg for havnesikring, må det 

forventes, at EU Kommissionen ved sine inspektioner i Danmark vil være opmærksom 

på, hvordan sikringsmæssige spørgsmål koordineres på havnen. Arbejdsgruppen finder 

desuden, at udvalget for havnesikring ikke har givet anledning til nogen praktiske 

problemer. 

 

6.1.8 Klageadgang og definitioner 

Også for så vidt angår havnesikring har underarbejdsgruppen behandlet en række 

forskellige definitioner samt muligheden for indførelse af en klageadgang. I lighed med 

afsnittene vedrørende havnefacilitetssikring behandles disse særskilt under 

henholdsvis afsnit 4 og afsnit 6.4. 

6.2 Cost-benefit analyse 

Forud for den iværksatte evaluering, har der i branchen været megen usikkerhed om 

værdien og omfanget af omkostningerne til maritim sikring. Arbejdsgruppen har derfor 

nedsat en underarbejdsgruppe bestående af Dansk Industri og Danske Havne til at 

udarbejde et udkast til en metodisk ramme for en cost-benefit analyse, en analyse af 

omkostninger og positive konsekvenser ved maritim sikring af havnefaciliteter og 

havne i Danmark. 

Underarbejdsgruppen har i arbejdet med opdraget set på en model for omkostninger i 

havne, positive konsekvenser og anskueliggørelse af risiko, sandsynlighed og 

konsekvens.  

Maritim sikring skal forebygge trusler mod havnefaciliteter og skibstrafik. 

Sikringsindsatsen har også en sidegevinst i form af øget arbejdssikkerhed, færre 

tyverier på havnes arealer og mere effektiv operativ drift. Af negative effekter kan 

nævnes økonomiske investeringer, administration af sikringsregler, øgede havne- og 

skibsafgifter samt restriktioner i lokalbefolkningens adgang til havnen. Maritim sikring 

af havnefaciliteter og havne er en grundlæggende forudsætning for, at danske havne 

kan indgå i den internationale søtransportkæde på lige fod med andre europæiske 

havne, hvilket en cost-benefit analyse må tage udgangspunkt i. 

At udforme en konkret cost-benefit analyse er derfor en kompliceret opgave, som 

kræver faglig ekspertise i udarbejdelse af cost-benefit analyser og metoder herfor. 

Derfor lå det uden for arbejdsgruppens rammer at forestå den egentlige udformning af 

en cost-benefit analyse. 

Arbejdsgruppen har overvejet, om analysen kunne tage udgangspunkt i en konkret 

havn. Et sådant pilotprojekt kunne løbende valideres med inddragelse af Danske 

Havne og SikkerhedsBranchen samt evt. forsikringsbranchen. Arbejdsgruppen 

vurderer, at en cost/benefit analyse, som tager udgangspunkt i en repræsentativ case, 

vil give det mest valide resultat. Da der imidlertid findes mange forskellige typer af 

havnefaciliteter og havne med forskellige operationsmønstre og kompleksitet vil 

inddragelse af flere cases være relevant. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at det danske krav om, at havnen skal nedsætte et 

udvalg for havnesikring, når der er tale om en havn som skal udarbejde en 

havnesikringsplan, fastholdes. 
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Arbejdsgruppen har ikke forholdt sig til finansieringen af en cost-benefit analyse, men 

generelt har branchens repræsentanter stillet sig positivt omkring brugerfinansiering. 

 

6.3 Fremadrettet brancheinddragelse i maritim sikring 

Arbejdsgruppen finder, at de bedste resultater inden for maritim sikring opnås ved 

løbende dialog og inddragelse. Derfor bør der skabes de bedst mulige rammer for et 

fremadrettet samarbejde internt mellem interessenterne men også mellem 

interessenterne og myndighederne. Optimalt skal der efter arbejdsgruppens vurdering, 

nedsættes to samarbejdsfora for maritim sikring. Dels et myndigheds-branche 

dialogforum til drøftelse af mere overordnede forhold om maritim sikring, dels et mere 

praktisk orienteret forum, en ERFA-gruppe, der kan holde sig ajour med bl.a. løbende 

tekniske ændringer, der eksempelvis kan give bedre sikring med de samme eller færre 

ressourcer. 

6.3.1 Nedsættelse af en ERFA-gruppe om maritim sikring 

Mange brugere af reglerne om maritim sikring har stået i situationer, hvor der er 

konkrete spørgsmål om den operationelle del af maritim sikring. Der har imidlertid 

manglet et forum, hvor denne type spørgsmål kan rejses og diskuteres. 

Trafikstyrelsen yder efter arbejdsgruppens opfattelse generelt en god vejledning til 

brugerne om reglernes fortolkning og praktiske udmøntning, men ikke alle typer af 

spørgsmål kan eller skal besvares af en myndighed. Det kunne f.eks. være konkrete 

spørgsmål til erfaringer med produkter eller systemer, der anvendes i sikringen, eller 

lignende, hvor råd og vejledning ikke kan indhentes hos myndighederne. 

Arbejdsgruppen finder, at der er behov for et forum, hvor daglige brugere af reglerne 

kan mødes og udveksle erfaringer eller idéer til den operationelle side af maritim 

sikring. Trafikstyrelsens havneinspektører kan, hvis der er ønske om det, deltage i 

sådanne møder som oplægsholdere eller i behandlingen af konkrete emner. Det 

anbefales derfor, at der nedsættes en ERFA-gruppe, hvor de enkelte sikringsansvarlige 

i havnene kan udveksle idéer og synspunkter, og på den måde drage nytte af de 

erfaringer, der er gjort i andre havne. 

SikkerhedsBranchens medlemmer besidder stor faglig viden om konkrete 

sikringsløsninger og følger desuden den tekniske udvikling tæt, hvorfor man via 

SikkerhedsBranchen uvildigt på et fagligt højt niveau kan indhente viden om nye 

tekniske løsninger, der kan medvirke til at havnefaciliteter og havne vælger bedre og 

billigere løsninger til de konkrete sikringstiltag. Kvalificeret vidensdeling kan være med 

til at danne grundlag for, at de rigtige sikringsmæssige beslutninger træffes i de 

enkelte havne. 

SikkerhedsBranchen kender desuden til regler og standarder for både sikring i relation 

til ISPS-koden og generelt mod kriminalitet, brand og personfarlig kriminalitet, 

herunder terror og ulykker. Endvidere har SikkerhedsBranchen kendskab til den 

generelle lovgivning på sikringsområdet, og kan medvirke til at informere omkring 

lovgivning for kameraovervågning og vagters beføjelser, Bygningsreglementet, 

”Dataloven” m.v. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes en nærmere analyse af omkostninger 

og positive konsekvenser ved reglerne om maritim sikring. 
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Arbejdsgruppen vurderer, at den optimale nytte af en sådan ERFA-gruppe nås, hvis 

Danske Havne og SikkerhedsBranchen i samarbejde med Trafikstyrelsen sætter 

rammerne for etableringen af en ERFA-gruppe for maritim sikring af havnefaciliteter og 

havne.  

 

6.3.2 Samarbejde mellem myndighed og branche 

I forbindelse med arbejdsgruppens afrapportering er drøftet en række forhold om 

maritim sikring, som ikke har givet anledning til anbefalinger, ligesom ikke alle har 

ligget inden for arbejdsgruppens kommissorium. Arbejdgruppen finder imidlertid, at 

flere af de berørte emner fortjener mulighed for at kunne blive diskuteret 

tilbundsgående, ligesom andre emner kan dukke op i fremtiden.  

Arbejdsgruppen omkring evalueringen kunne med sin brede repræsentation både fra 

havne og øvrige interessenter danne rammerne om et permanent dialogforum, der kan 

være med til løbende at sætte fokus på området. Et sådant dialogforum vil desuden 

kunne medvirke til, at en dansk holdning i europæisk sammenhæng i endnu højere 

grad kan indtænke branchens synspunkter i forhold til nye tiltag. 

 

6.3.3 Brugertilfredshedsundersøgelse 

Arbejdsgruppen har drøftet muligheden for gennemførelse af en undersøgelse af 

brugernes tilfredshed med området maritim sikring, herunder sagsbehandling, 

vejledning, samarbejde, konsekvenser m.v. En tilfredshedsundersøgelse kan medvirke 

til at skabe bedre rammer for samarbejdet mellem branchen og myndighederne og til 

at skabe større forståelse for reglernes sammenhæng og implementering hos 

brugerne. Resultatet af en undersøgelse kan vise, om der er områder i samarbejdet 

mellem myndigheder og interessenter, der kan optimeres eller justeres, ligesom 

undersøgelsen også kan være med til at vise, om der er dele af administrationen, der 

fungerer særligt godt, og hvilke erfaringer der kan bredes ud til andre dele af området. 

 

Konkrete elementer i en undersøgelse kan være:  

1. Hvordan opleves godkendelsesprocessen af brugerne – både i forbindelse med 

papirgennemgang, rådgivning og inspektioner.  

2. Hvilke administrative konsekvenser opleves som følge af reglerne, herunder 

om omkostninger står mål med den oplevede effekt.  

3. Hvilke fordele og ulemper opleves som følge af reglerne, herunder både 

direkte og afledte effekter.  

Arbejdsgruppen er bekendt med en brugertilfredshedsundersøgelse, der er gennemført 

efter en model med en række indledende, dybdegående interviews med repræsentativt 

udvalgte deltagere, som følges op af workshops med en bredere gruppe på baggrund 

Arbejdsgruppen anbefaler, at Danske Havne, SikkerhedsBranchen og Trafikstyrelsen i 

fællesskab sætter rammerne for en ERFA-gruppe om maritim sikring, gerne med et 

indledende møde inden udgangen af 2014, hvorefter mødefrekvens og temaer i ERFA-

gruppen skal planlægges af interessenterne. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres et dialogforum forankret i Trafikstyrelsen, 

hvor myndigheder og interessenter kan mødes og løbende diskutere relevante emner 

inden for maritim sikring. 
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af de indledende interviews. Arbejdsgruppen finder, at en sådan model vil være 

attraktiv for gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse på området. 

I forbindelse med fremsættelse af forslaget L46 til lov om ændring af lov om havne 

(Sikring af havnefaciliteter m.v.) i 2003 fremgik det, at der ville blive iværksat en 

undersøgelse af de administrative konsekvenser for erhvervslivet og havnene. 

Arbejdsgruppen finder, at en brugertilfredshedsundersøgelse i tillæg til denne rapport 

vil udgøre et fuldstændigt grundlag for at skabe sig et samlet overblik over de 

oplevede administrative konsekvenser af maritim sikring for erhvervslivet og havnene. 

Arbejdsgruppen har ikke foretaget en vurdering af omkostninger ved og finansiering af 

en brugerundersøgelse. 

 

6.4 Indførelse af klageadgang og overvejelser om 

klagemodeller 

I arbejdsgruppen har brancherepræsentanterne fundet, at det er et sundt princip at 

give mulighed for at påklage myndigheders afgørelser. En klageadgang kan medvirke 

til en højere grad af oplevet retssikkerhed hos brugeren, ligesom den kan være med til 

at skærpe myndighedernes fokus på en korrekt og saglig sagsbehandling. Derfor finder 

brancherepræsentanterne, at der bør indføres en klageadgang over Trafikstyrelsens 

afgørelser i forbindelse med godkendelser af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner 

for havnefaciliteter og havne. 

En klageadgang kan opbygges på forskellige måder. I arbejdsgruppen har særligt 

være drøftet to mulige modeller. For begge gælder, at der er behov for at afklare 

nogle grundlæggende forhold. 

6.4.1 Nødvendig afklaring forud for etablering af klageadgang 

Et væsentligt element i opbygningen af en struktur for behandling af klager er en 

afklaring af finansieringen. Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra den forudsætning, at 

behandlingen af klager skal være brugerfinansieret i lighed med sammenlignelige 

områder. Dette kan ske gennem betaling af et løbende gebyr, der pålægges parter i 

forbindelse med den løbende sagsbehandling, eller ved at klager afholder 

omkostningerne, herunder de administrative omkostninger, i forbindelse med 

behandlingen af en konkret klage. 

Opkrævning af brugerbetaling vil formentlig kræve en mindre justering af havneloven, 

idet der ikke i dag er hjemmel til at udstede bekendtgørelser, der indeholder adgang til 

at opkræve gebyrer. Under alle omstændigheder vil en klageadgang forudsætte, at der 

foretages ændringer i de to bekendtgørelser på området for maritim sikring. 

Da klagemyndigheden vil skulle behandle fortroligt materiale, skal alle personer, der 

deltager i klagesagsbehandlingen, på forhånd sikkerhedsgodkendes. 

Hvis klagemyndigheden skal behandle sikringsfaglige spørgsmål og vurderinger, skal 

nødvendige kompetencer inden for maritim sikring være til stede eller tilvejebringes i 

klagemyndigheden. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse 

under ovennævnte temaer. Undersøgelsen bør gennemføres ved brug af uvildig, 

ekstern ekspertise, men således at udformningen af undersøgelsestemaer sker i et 

nært samarbejde mellem Trafikstyrelsen og brancheorgansationerne, evt. i det 

dialogforum, som er anbefalet i afsnit 6.3.2. 
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Det tidsmæssige aspekt i forbindelse med klagesagsbehandling skal overvejes nøje, 

idet det som udgangspunkt ikke vil være muligt for en given facilitet at modtage skibe 

uden godkendte sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner. Dette skal der tages højde 

for ved udarbejdelse af en konkret model for behandling af klager. 

Det skal afklares, hvem som er klageberettiget. Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra, at 

forvaltningsrettens almindelige udgangspunkt om, at afgørelser kan påklages af 

enhver med en væsentlig, individuel interesse, kan anvendes på området for maritim 

sikring.  

6.4.2 Model 1: Etablering af et særligt klageorgan for maritim sikring 

Der etableres et dedikeret klageorgan med sagkyndige medlemmer og formandskab 

forankret i Transportministeriet. Forskellige kompetencer inden for maritim sikring skal 

være til stede i organet, særligt kompetencer inden for havnedrift, skibsfart, sikring og 

sikkerhed, politifaglig viden samt juridisk ekspertise. Klageorganet skal have en 

sekretariatsfunktion, der kan koordinere nævnets møder og udarbejde de nødvendige 

skrivelser mellem parterne i forløbet. 

Der kan overvejes forskellige modeller for indstilling og udpegning af sagkyndige 

medlemmer. Dette bør fastlægges efter drøftelser med relevante 

brancheorganisationer. Det er dog væsentligt, at sagkyndige ikke kan deltage i 

behandlingen af en sag, hvis de efter forvaltningslovens almindelige habilitetsregler 

ikke er egnede hertil. Der vil derfor være behov for at udpege suppleanter, der kan 

træde ind i konkrete sager, hvor et sagkyndigt medlem ikke kan deltage i sagens 

behandling. 

Der vil i et sådant sagkyndigt klageorgan kunne behandles både spørgsmål om retlige 

forhold (eksempelvis overholdelse af almindelige forvaltningsretlige regler), og 

konkrete sikringsmæssige spørgsmål i relation til godkendelsen af 

sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner. 

Modellens styrke er, at der er stor faglighed til stede ved behandlingen af klagesager. 

Dette bidrager til sikringsmæssigt korrekte afgørelser. Imidlertid må der forventes en 

forholdsvis lang sagsbehandlingstid, som blandt andet vil være afhængig af 

klageorganets mødefrekvens, ligesom der kan være ikke ubetydelige omkostninger 

forbundet med at få en klage behandlet. 

6.4.3 Model 2 – Klage over retlige forhold 

Der etableres en klageadgang til en højere administrativ myndighed over 

Trafikstyrelsens afgørelser om godkendelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner 

for så vidt angår retlige forhold. Det betyder, at der for eksempel kan klages over 

overholdelse af formelle spørgsmål (almindelige forvaltningsretlige regler såsom 

klagevejledning, begrundelsesmangler og varetagelse af efter lovgivningen usaglige 

hensyn), mens den konkrete skønsudøvelse ikke kan påklages. Denne påklage kunne 

ske til Transportministeriet i lighed med sammenlignelige afgørelser på ministeriets 

område. 

Adgang til klage over retlige forhold er som udgangspunkt ikke betinget af 

tilstedeværelse af sikringsmæssige kompetencer m.v. hos klagemyndigheden. 

Omkostningerne pr. klagesag må forventes at blive mindre end efter model 1, da der 

ikke skal deltage sagkyndige medlemmer og koordineres mødeafholdelse, ligesom 

genstanden for klagesagsbehandlingen er mere begrænset. Tilsvarende må 

sagsbehandlingstiden som udgangspunkt forventes at kunne blive kortere. 
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6.4.4 Overvejelser om øvrige modeller 

6.4.4.1 Havneklagenævnet 

I stedet for nyoprettelse af et klageorgan med sagkyndige medlemmer, kunne det 

overvejes at anvende det eksisterende havneklagenævn til også at varetage klager 

over Trafikstyrelsens afgørelser efter de to bekendtgørelser om maritim sikring. 

Havneklagenævnet behandler spørgsmål om tildeling af anløbsplads i havne og 

besidder derfor ikke sagkyndige kompetencer på det sikringsmæssige område. 

Endvidere fungerer nævnet ikke som et administrativt klageorgan, der behandler 

afgørelser truffet af offentlige myndigheder. 

Der er ikke lavet nøjagtige opgørelser over omkostningerne ved nævnets 

sagsbehandling, der også inkluderer tidsforbruget i sekretariatet, men et forsigtigt 

skøn lyder på, at behandlingen af en klagesag vil kunne beløbe sig til 50.000 kr. eller 

mere. Arbejdsgruppen vurderer, at et sådant omkostningsniveau vil kunne afholde 

brugerne fra at benytte sig af en klagemulighed. 

Da Trafikstyrelsen står for havneklagenævnets sekretariatsbetjening, vil der endvidere 

være habilitetsmæssige udfordringer i at anvende denne model. 

6.4.4.2 Fuldstændig klageadgang til en højere instans 

Det kunne overvejes at indføre en klageadgang til en højere instans, hvor klagen ikke 

begrænses til retlige forhold. Det vil imidlertid forudsætte, at de nødvendige 

kompetencer til at vurdere faglige og tekniske aspekter inden for maritim sikring er til 

stede i klagemyndigheden. Klagemyndigheden må derfor enten antage nye 

kompetencer til opgaven eller benytte sig af ekstern sagkyndig bistand i vid 

udstrækning. Særligt det sidste vil både fordyre og forlænge sagsbehandlingen, 

således at både omkostningerne og det tidsmæssige aspekt efter arbejdsgruppens 

vurdering vil gøre modellen uattraktiv for brugerne. 

6.4.5 Arbejdsgruppens anbefaling om klageadgang 

Branchens repræsentanter i arbejdsgruppen finder, at der bør være en mulighed for at 

påklage Trafikstyrelsens afgørelser om maritim sikring. For en fuld klageadgang er det 

en forudsætning, at der er betydelig viden om maritim sikring til stede i en 

klagemyndigehed. Derfor finder brancherepræsentanterne det ønskeligt, at 

udgangspunktet for en klagemodel bliver et sagkyndigt nævn, der udpeges af 

Transportministeren efter indstilling fra brancheorganisationerne. 

Hvis det af praktiske årsager ikke er muligt at indføre klageadgang til et sagkyndigt 

nævn, finder brancherepræsentanterne, at der i stedet bør ses på muligheden for at 

indføre en klageadgang over retlige forhold til en højere administrativ myndighed. 

Uanset model er der en række forhold, som kræver yderligere afklaring. Derfor 

anbefaler arbejdsgruppen, at der arbejdes videre at afdække mulighederne for 

etablering og finansiering af en klageadgang for afgørelser om maritim sikring. 

 

 

Brancherepræsentanterne anbefaler, at der etableres en adgang til at påklage 

Trafikstyrelsens afgørelser efter reglerne om maritim sikring. Der kan arbejdes videre 

med model og finansiering i det anbefalede dialogforum. 
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7. Konklusioner og opsamling på 

arbejdsgruppens anbefalinger 

I sit arbejde med evalueringen har arbejdsgruppen bevæget sig rundt i alle afkroge af 

maritim sikring. Det har givet et overblik og en forståelse for området, som har gjort 

det muligt, at foreslå nogle tiltag og ændringer i den aktuelle danske administration af 

reglerne om maritim sikring. Arbejdsgruppen har imidlertid også konstateret, at den 

danske model for administration af reglerne om maritim sikring på en række områder 

bør fastholdes, da den giver en betydelig fleksibilitet. 

Det indblik arbejdsgruppen har fået i, hvordan andre, sammenlignelige lande arbejder 

med maritim sikring, har gjort det klart, at der på de overordnede linjer ikke er 

forskelle i landenes administration af reglerne om maritim sikring og i den forbindelse i 

kravene til havne og operatører. Denne konstatering bifalder arbejdsgruppen, idet den 

understreger, at maritim sikring ikke stiller danske havne dårligere i konkurrencen 

med udenlandske havne. 

Arbejdsgruppens undersøgelser har resulteret i en række anbefalinger til 

transportministeren, som opsamles i det følgende. Anbefalingerne kan samles i 3 

grupper – a) ændringer i de eksisterende regler b) nye muligheder for at tilgodese 

interessenternes mulighed for at blive hørt og c) administrative tiltag.  

7.1 Ændringer i de eksisterende regler 

Det anbefales på baggrund af arbejdsgruppens undersøgelser og overvejelser, at der 

foretages følgende ændringer i de danske bekendtgørelser: 

1. Af hensyn til at sikre harmonisering med internationale regler defineres en 

sikringsrelateret hændelse som: En mistænkelig handling eller omstændighed 

som truer sikringen af et skib eller en havnefacilitet. 

2. En havnefacilitet defineres i lighed med forordningens tekst som: Et 

sikringsmæssigt område, godkendt af Trafikstyrelsen, hvor grænsefladen mellem 

skib og havn findes. Alt efter omstændighederne kan der være tale om 

ankerpladser, ventepladser og ankomstfaciliteter fra søsiden. 

3. Af forståelsesmæssige hensyn indsættes en definition på ”forsætlig ulovlig 

handling” i bekendtgørelsen om sikring af havnefaciliteter. Definitionen fra 

forordningens art. 2 anvendes. 

4. Af forståelsesmæssige hensyn indsættes en definition på ”sikringsniveau” i 

begge de danske bekendtgørelser. Definitionen fra ISPS-kodens A-del pkt. 1.14 

anvendes. 

5. Der foretages en ændring i bekendtgørelsen om sikring af havnefaciliteters § 13, 

således at der ikke fremadrettet stilles krav til fornyelse af en PFSP hvert 5. år. I 

stedet indsættes en bestemmelse, hvorefter der stilles krav om, at PFSP’en 

ajourføres og i fornødent omfang revideres i henhold til den (ved 5 års 

fornyelse) godkendte PFSA. 
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6. Den danske model for sårbarhedsvurdering af havnefaciliteter fastholdes, 

således at der ikke indføres faste standarder for sårbarhed baseret på gods- eller 

operationstype. 

7. Den danske model for sårbarhedsvurdering af havne fastholdes, og der indføres 

ikke konkrete forskrifter om sårbarhed for havne, som håndterer ro-pax trafik. 

8. Der indføres ikke ændringer i de danske regler for så vidt angår alternative 

sikringsaftaler. 

9. Det danske krav om etablering af et udvalg for havnesikring i havne med en 

havnesikringsplan fastholdes. 

7.2 Øget brancheinddragelse 

Tæt dialog mellem myndigheder og interessenter er et vigtigt element i udformning af 

regler, der opleves meningsfyldte i branchen. Dialog medvirker også til skabelse af en 

fælles forståelse for den fremadrettede udvikling af regler og administration. 

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at: 

10. Der etableres et dialogforum forankret i Trafikstyrelsen, hvor myndigheder og 

interessenter kan mødes og løbende diskutere relevante emner inden for 

maritim sikring. Dette forum kan i sin sammensætning tage udgangspunkt i 

arbejdsgruppen. 

11. Der etableres en ERFA-gruppe med deltagelse fra havne, havnevirksomheder og 

sikringsbranchen, hvor konkrete løsninger, modeller og standarder for tiltag 

inden for maritim sikring kan drøftes. 

7.3 Administrative tiltag 

Ændringer i reglerne og oprettelse af fora til diskussion af regler og løsninger kan ikke 

stå alene. Flere af de ovenstående anbefalinger afhænger af, at der foretages en 

række justeringer administrativt, som kan facilitere de øvrige anbefalinger. Derfor 

anbefaler arbejdsgruppen videre: 

12. Brancherepræsentanterne anbefaler, at der etableres en adgang til at påklage 

Trafikstyrelsens afgørelser efter reglerne om maritim sikring. Der kan arbejdes 

videre med model og finansiering i det anbefalede dialogforum. 

13. Der foretages en række justeringer i vejledningerne om maritim sikring, der skal 

underbygge og støtte arbejdsgruppens anbefalinger. 

14. Der i vejledningen om havnesikring indsættes en beskrivelse af muligheder og 

betingelser for brug af en fælles PFSA for flere havnefaciliteter. 

15. Der udarbejdes en tjekliste til brug for vurderingen af behovet for udarbejdelse 

af en fornyet PFSA/ændringer i PFSA. Tjeklisten skal indgå i vejledningen om 

sikring af havnefaciliteter. 

16. Der udarbejdes en nærmere analyse af omkostninger og positive konsekvenser 

ved den danske administration af reglerne om maritim sikring. 

17. Der iværksættes en brugertilfredshedsundersøgelse, som gennemføres ved brug 

af uvildig, ekstern ekspertise, men således at udformningen af 
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undersøgelsestemaer sker i et nært samarbejde med Trafikstyrelsen og 

brancheorgansationerne. 

18. Der iværksættes en proces omkring rettelse og tilpasning af oversættelsen i den 

danske version af forordning 725/2004/EF, således at der er nøje 

overensstemmelse mellem den danske og den engelske version. 
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Bilag 1: Ordforklaring 

Der indgår en række fagudtryk i maritim sikring, som er nødvendige at kende, for at 

kunne arbejde med fagområdet, ligesom anvendelse af disse er nødvendigt for at give 

rapporten den nødvendige faglige dybde. Derfor er der umiddelbart herunder indsat en 

ordforklaring på de mest benyttede forkortelse og fagudtryk i teksten.  

DoS: 

Declaration of security, sikringserklæring mellem skib og ISPS-havnefacilitet – se bilag 

i bilagssamlingen 

 

Havnefacilitet: 

Område hvor der er kontakt mellem havn og skib. Det kan for eksempel være 

kajområde, oliepier, passager- eller opmarchområde. Der er ikke nødvendigvis tale om 

en hel virksomhed, da dele af virksomheden kan ligge uden for facilitetens område, 

ligesom en facilitet også kan bestå af flere virksomheder. 

 

Havn: 

Ethvert specifikt land- og vandområde, som afgrænset i PSA, bestående af anlæg og 

udstyr, som tjener til at lette kommerciel søtransport. 

 

Havnefacilitetssårbarhedsvurdering (PFSA): 

I denne forbindelse kaldet PFSA for Port facility security assesment. Dokument der 

identificerer trusler og sårbarheder på havnefaciliteten, med henblik på at der i 

havnefacilitetssikringsplanen kan beskrives tiltag, som imødegår de identificerede 

sårbarheder. 

 

Havnefacilitetssikringsplan (PFSP): 

Her kaldet PFSP for Port facility security plan. En plan der beskriver konkrete 

sikringstiltag på faciliteten, herunder procedurer og sikringsansvar.  

Regelgrundlaget for både PFSA og PFSP er EU forordning 725/2004 samt ISPS-koden. 

I Danmark er reglerne suppleret med bekendtgørelsen om sikring af havnefaciliteter. 

 

Havnesårbarhedsvurdering (PSA): 

I denne forbindelse kaldet PSA for Port security assesment. Dokument der identificerer 

trusler og sårbarheder på havnen, med henblik på at der i havnesikringsplanen kan 

beskrives tiltag, som imødegår de identificerede sårbarheder.. Havnens 

sikringsmæssige afgrænsning foretages på baggrund af PSA. Alle havne skal udarbejde 

PSA. 

 

Havnesikringsplan (PSP): 

Her kaldet PSP for Port security plan. En plan der beskriver konkrete sikringstiltag på 

havnen, herunder procedurer og sikringsansvar. 

Regelgrundlaget for både PSA og PSP er EU direktivet 2005/65/EF. I Danmark er 

reglerne implementeret i bekendtgørelsen om sikring af havne. 
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ISPS-koden: 

International ship and port facility code. Internationalt regelsæt vedtaget efter 

terrorangrebene i USA i september 2001 som et tillæg til SOLAS-konventionen. ISPS-

koden består af en obligatorisk A-del og en vejledende B-del. Flere bestemmelser i B-

delen er gjort obligatoriske i EU. 

 

IMO: 

FN’s internationale søfartsorganisation 

 

PFSO: 

Port facility security officer, den havnefacilitetssikringsansvarlige. Der skal være 

udpeget en PFSO for hver enkelt havnefacilitet. 

 

PSO: 

Port security officer, havnesikringsansvarlige. Der skal være udpeget en PSO for hver 

havn. PSO’en godkendes af Kystdirektoratet efter indstilling fra den enkelte havn. 

 

RSO: 

Recognised security organisation. En ekstern konsulent, der af en medlemsstat har 

fået tildelt kompetencen til udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger. 

 

Sikringsniveau: 

Sikringsniveauet udmeldes fra Trafikstyrelsens vagttelefon til PSO eller PFSO. 

Sikringsniveauet er delt op på tre niveauer.  

Sikringsniveau 1: Normalsituationen, hvor de på baggrund af PFSA besluttede 

sikringstiltag skal være i funktion. 

Sikringsniveau 2: Hensigtsmæssige supplerede beskyttelses- og sikringstiltag skal 

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

Normal drift vil som udgangspunkt kunne opretholdes i de fleste faciliteter med relativt 

få begrænsninger. 

Sikringsniveau 3: Yderligere specifikke beskyttelses – og sikringsforanstaltninger skal 

opretholdes i en begrænset periode, hvis en sikringsrelateret hændelse er sandsynlig 

eller overhængende, selv om det måske ikke er muligt at udpege det specifikke mål. 

Normal drift kan ikke nødvendigvis opretholdes i niveau 3, men dette afhænger af de 

konkrete forhold på og omkring faciliteten. 

 

SOLAS-konventionen: 

Safety of life at sea. International konvention fra 1974 om sikkerhed til søs. I 2002 

tilføjedes et specielt kapitel (XI-2) om maritim sikring. 
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Bilag 2: Lovgivning 

I rapporten henvises der ofte til forordningen, direktivet eller de danske 

bekendtgørelser. Nedenfor er indsat links til den konkrete relevante lovgivning, så det 

bliver muligt at gennemgå de refererede bestemmelser samt hele det bagvedliggende 

regelsæt.  

Internationale regler 

1. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 725/2004 af 31. 
marts 2004 

om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter:  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:129:0006:0091:DA:PDF 

(eng.) http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:129:0006:0091:en:PDF 

Forordningen har inkorporeret SOLAS konventionens kap. XI-2 og ISPS-koden, hvorfor 

der ikke henvises særskilt hertil. 

2. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/65/EF af 26. oktober 2005 
om bedre havnesikring:  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:310:0028:0039:DA:PDF 

(eng.) http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:310:0028:0039:EN:PDF 

 

Danske regler 

1. Bekendtgørelse af 8. maj 2012 om sikring af havnefaciliteter: (supplerer 

forordning 725/2004/EF) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141686 

(med senere ændringer: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158564)  

2. Bekendtgørelse af 9. juli 2010 om sikring af havne: (implementerer direktiv 

2005/65/EF) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132641 
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Bilag 3: Arbejdsgruppens kommisorium 

1. Baggrund 

I forbindelse med implementering af reglerne om maritim sikring på havneområdet i 

dansk lovgivning i 2004 var det en forudsætning, at der skulle foretages en evaluering 

af reglerne, når tilstrækkelig erfaring med reglernes anvendelse var til stede.  

I den efterfølgende periode har såvel branche og myndigheder oparbejdet erfaring 

med reglerne om maritim sikring af havnefaciliteter og havne, som kan danne 

baggrund for en fyldestgørende evaluering af reglerne. 

Der nedsættes på den baggrund en arbejdsgruppe bestående af relevante 

brancheinteressenter samt Kystdirektoratet med henblik på at evaluere de danske 

regler for maritim sikring af havnefaciliteter og havne. 

2. Formål 

Formålet med arbejdsgruppen er at evaluere den danske implementering af reglerne 

om maritim sikring af havnefaciliteter og havne.  

Evalueringen gennemføres under hensyntagen til de internationale regler, der danner 

baggrund for den danske lovgivning, og det er ikke arbejdsgruppens formål at 

evaluere behovet for eller udformningen af ISPS-koden, forordningen3 eller direktivet4. 

3. Kompetencer 

Arbejdsgruppen er et rådgivende organ, der skal evaluere nuværende praksis på 

området og på baggrund heraf se på hvordan eventuelle udfordringer kan adresseres.  

Arbejdsgruppens arbejde afsluttes med en afrapportering til transportministeren, i 

hvilken arbejdsgruppen kan afgive anbefalinger til ændringer af reglernes 

administration i Danmark under hensyntagen til eksisterende internationale lovgivning 

på området. I det omfang arbejdsgruppen fremkommer med anbefalinger vil de indgå i 

overvejelserne ved eventuelt kommende tilpasninger af de danske regler for maritim 

sikring. Arbejdsgruppens rapport kan desuden inddrages i fastlæggelsen af en dansk 

holdning til fremtidige revisioner af de internationale regler på området, i det omfang 

der er politisk opbakning til dette. 

Hvis det findes hensigtsmæssigt, kan arbejdsgruppen uddelegere analyseopgaver til 

gruppens medlemmer eller nedsætte underarbejdsgrupper til undersøgelse af 

spørgsmål med relevans for arbejdsgruppens virke. 

Mens arbejdsgruppens arbejde pågår, vil der som udgangspunkt kun blive foretaget 

ændringer i reglernes administration som følge af arbejdsgruppens virke, hvis dette 

klart kan rummes inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer. 

 

3 Forordning 725/2004/EF af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter. 

4 Direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring. 
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4. Opgaver 

Arbejdsgruppen skal: 

 Evaluere den danske implementering af reglerne om maritim sikring af 

havnefaciliteter og havne 

 Identificere hvilke konkrete udfordringer branchen ser i de nuværende danske 

regler om maritim sikring af havnefaciliteter og havne 

 Identificere eventuelle områder, hvor det kan være muligt at finde bedre og 

billigere løsninger inden for de nuværende danske regler uden at gå på 

kompromis med de internationale krav på området. 

 Undersøge hvordan reglerne administreres i andre europæiske lande og om det er 

muligt at hente inspiration fra disses erfaringer. 

 Kortlægge sammenhængen mellem danske, internationale og EU-regler på 

området med henblik på at skabe overblik over eventuelle forskelle. 

 Fremlægge resultatet af evalueringen i en rapport til transportministeren senest i 

første halvdel af 2014. 

 Hvis der under arbejdet påvises behov for at se på andre emner relateret til de 

oven for nævnte opgaver, kan arbejdsgruppen beslutte, enten gennem 

nedsættelse af undergrupper eller selv, at inddrage disse i sit arbejde.  

Arbejdsgruppen skal efter omstændigheder stå til rådighed for transportministeren for 

uddybning af arbejdsgruppens vurdering efter fremlæggelse af evalueringens resultat. 

4. Sammensætning 

Arbejdsgruppens permanente repræsentation omfatter Kystdirektoratet, Danske Havne 

med 3 medlemmer, Dansk Industri med 3 medlemmer, SikkerhedsBranchen og 

Rederiforeningerne med hver 2 medlemmer, Kommunernes Landsforening og 

Danmarks Skibsmæglerforening med hver 1 medlem. 

Der kan efter behov indhentes repræsentanter fra andre myndigheder eller andre 

brancheorganisationer, hvor arbejdsgruppens medlemmer finder dette relevant. 

5. Organisation 

Formand for arbejdsgruppen er Kystdirektoratet, der ligeledes varetager 

sekretariatsbetjeningen. 

Arbejdsgruppen beslutter selv møderække og mødefrekvens. Sekretariatet udsender 

mødeindkaldelse og forslag til dagsorden senest 3 uger før det aftalte møde. 

De deltagende organisationer i arbejdsgruppen afholder egne udgifter til deltagelse i 

arbejdet. 
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Bilag 4: Deltagere i arbejdsgruppen 

Danmarks Skibsmæglerforening 

Danmarks Skibsmæglerforening er en brancheorganisation med knapt 150 

medlemsvirksomheder inkl. filialer for bl.a. skibsmæglere, skibsagenter og linieagenter 

(agenter). Hovedparten af alle fragtskibe til og fra danske havne benytter en agent til 

at varetage skibets og rederiets interesser under havneopholdet. Det er også agenter, 

der på skibets vegne koordinerer arbejdet med myndigheder samt øvrige involverede 

parter i havnen. Desuden har agenten også kontakten til modtager og/eller afskiber. 

Det er en del af agentens ansvar at kende regionale/lokale ISPS-regler i agentens 

geografiske forretningsområde. Det sker bl.a. gennem oplæring og uddannelse af 

medarbejderne i agentens virksomhed om maritim sikring. 

Herudover er der også agentens opgave at orientere skib/rederi og besætning om 

gældende regler og bestemmelser i relation til havneanløbet samt 

sikkerhedsprocedurer. 

Det er også agenten, som forsyner myndigheder med relevante oplysninger og 

dokumenter om last, passagerer, skibsforsyninger, bunkerleveringer samt 

besætningsskift for blot at nævne nogle enkelte opgaver. 

Derfor er maritim sikring både i land og ombord af stor vigtighed for 

skibsmæglerbranchen. Danmarks Skibsmægler Forening var indtil årsskiftet 

2013/2014 repræsenteret ved direktør Allan Houtved. Fra årsskiftet er foreningen 

repræsenteret ved bestyrelsesformand Tonny D. Paulsen. 

Dansk Industri 

DI er Danmarks største erhvervsorganisation med mere end 10.000 

medlemsvirksomheder. DI repræsenterer dansk erhvervsliv over en meget bred kam 

og tegner således både de overordnede erhvervsinteresser og en række brancher med 

specifik interesse i maritim sikring. Danske Havnevirksomheder og Danske Maritime er 

medlemsforeninger under DI og har hver haft én repræsentant i arbejdsgruppen. 

Danske Havnevirksomheder repræsenterer de private havne- og terminaloperatører, 

og Danske Maritime de større danske værfter. Begge typer virksomheder har enten en 

direkte ISPS-forpligtelse eller har deres daglige funktioner i og omkring ISPS-sikrede 

områder. DIs interesser i maritim sikring er dansk erhvervslivs overordnede 

konkurrenceevne. I den forstand er DI repræsentant for det samlede erhvervsliv i 

arbejdsgruppen. 

DI har været repræsenteret i arbejdsgruppen ved terminaldirektør Bjarne Hansen, 

DFDS / Danske Havnevirksomheder, underdirektør Michael Prehn, Danske Maritime og 

konsulent Jakob Svane, DI. 

Danske Havne 

Danske Havne repræsenterer 68 danske erhvervshavne i forhold til det politiske 

system. Danske Havne er den bredeste interessevaretager for landværts side i forhold 

til implementering af ISPS-koden og reglerne om maritim sikring af havnefaciliteter og 

havne i øvrigt. Danske Havne har i forhold til maritim sikring til formål at sikre de rette 

rammer for at udstyre havne med en effektiv drift og mulighed for udvikling. 

Danske havne har været repræsenteret i arbejdsgruppen ved sekretariatschef Tom 

Elmer Christensen og erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen. Desuden har 
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Danske Havne udpeget direktørerne fra henholdsvis Associated Danish Ports (ADP), 

Jens Peter Peters og Odense Havn, Carsten Aa. 

ADP og Odense Havn er blandt Danmarks største kommercielle havne med et større 

antal faciliteter og forskelligartede aktiviteter, hvorfor deres ekspertise i evalueringen 

har relateret lovgivningen til den daglige drift. 

Rederiforeningerne 

Danmarks Rederiforening blev grundlagt i 1884 og er en brancheorganisation, der 

varetager dansk rederierhvervs interesser i forhold til offentlige myndigheder og 

organisationer i nationale og internationale sammenhænge. Foreningen er samtidig 

arbejdsgiverorganisation og varetager overenskomster for søfarende forhyret i 

medlemsrederierne, herunder alle forhold omkring ansættelse, sikkerhed og træning. 

Bilfærgernes Rederiforening deler sekretariat med Danmarks Rederiforening og er 

arbejdsgiver- og brancheorganisation for danske rederier, der driver færgedrift med 

bilfærger, dvs. skibe i fast rutefart, der er indrettet til at medtage køretøjer og 

befordre mere end 12 passagerer. 

Rederiforeningerne har i arbejdsgruppen været repræsenteret ved nautisk inspektør 

Palle B. Jensen, Bilfærgernes Rederiforening og chefkonsulent Morten Glamsø, 

Danmarks Rederiforening. 

SikkerhedsBranchen 

SikkerhedsBranchen - Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring - består 

af virksomheder, der professionelt arbejder med sikkerhed og sikring. 

Udover at varetage medlemmernes interesser har SikkerhedsBranchen også til opgave 

at informere om sikring og tryghed samt at sætte sikkerhedspolitiske emner på 

dagsordenen. 

Medlemsvirksomhederne dækker hovedområderne vagt, alarm, adgangskontrol, tv-

overvågning, alle former for mekanisk sikring (hegn, porte, gitre, låse, 

værdiopbevaring mm), alle former for brandsikring (aktiv, passiv, slukning mm) samt 

rådgivning. Således er det SikkerhedsBranchens medlemmer, der leverer sikringen af 

danske havne. 

SikkerhedsBranchen har været repræsenteret i arbejdsgruppen ved direktør Kasper 

Skov-Mikkelsen og anerkendt sikringskonsulent Johnny Dalgaard. 

Kystdirektoratet / Trafikstyrelsen 

Arbejdet i arbejdsgruppen er startet i Kystdirektoratet og senere, i forbindelse med 

overdragelse af myndighedsansvaret for maritim sikring i havne til Trafikstyrelsen, 

fortsat her. Kystdirektoratet/Trafikstyrelsen har varetaget formandskabet og 

sekretariatsfunktionen for arbejdsgruppen og stillet med en havneinspektør, der 

dagligt arbejder med reglerne om maritim sikrings praktiske administration. Den 

ansvarlige styrelse for maritim sikring varetager den daglige administration af 

reglerne, herunder godkendelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner samt 

inspektioner på havnefaciliteter og havne i Danmark. Endvidere er styrelsen 

indvolveret i udarbejdelse af de danske regler og udgiver de danske vejledninger om 

administrationen af maritim sikring af havnefaciliteter og havne. 

Endelig varetager den ansvarlige styrelse danske interesser i EU ved deltagelse EU 

Kommissionens komite for maritim sikring, MARSEC. Her arbejdes aktivt for at sikre 

dansk indflydelse og fremme danske synspunkter i en europæisk sammenhæng. 

Særligt vigtige fokusområde er at sikre, at konkrete tiltag ikke skal fastsættes centralt 
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fra EU i form af minimumsstandarder, men at fastsættelsen sker på baggrund af 

konkrete sårbarhedsvurderinger udarbejdet i de enkelte havnefaciliteter og havne, og 

at nye tiltag ikke medfører væsentlige merudgifter for erhvervet. Samtidig er det 

afgørende at sikre, at danske havne lever op til de internationale regler, så de kan 

indgå på lige fod med andre europæiske havne i den internationale søtransportkæde. 

Den ansvarlige styrelse spiller således en central rolle for implementeringen af de 

internationale regler om maritim sikring i Danmark på flere niveauer og repræsenterer 

Transportministeriet i arbejdsgruppen. 
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Bilag 5: Detaljeret gennemgang af 

arbejdsgruppens møder 

Første møde 

Første møde blev holdt hos Kystdirektoratet den 6. november 2012. 

På dette møde blev arbejdsgruppens endelige sammensætning besluttet, ligesom 

kommissoriet blev drøftet og justeret på enkelte punkter i forhold til det oprindelige 

udkast.  

Første møde drejede sig herefter i høj grad om at fastsætte arbejdsgruppens 

fokusområder. Arbejdsgruppens medlemmer fandt, at en væsentlig opgave ville være 

at sammenholde danske regler med internationale regler med henblik på at klarlægge, 

om reglerne i Danmark på nogle områder går videre end det internationale 

regelgrundlag foreskriver, og, hvis dette var tilfældet, at afdække årsagen hertil og 

virkningen heraf. Der blev derfor nedsat en underarbejdsgruppe, der skulle udarbejde 

en sammenligning af de internationale og de danske regler. Underarbejdsgruppen 

bestod af repræsentanter fra Kystdirektoratet, Danske Havne, Dansk Industri og 

rederiforeningerne. Underarbejdsgruppens arbejde er nærmere dokumenteret i afsnit 

4.  

Muligheden for at indføre faste standarder på visse områder blev drøftet, da dette ville 

kunne medvirke til at ensarte sikringstiltagene i alle danske havne. Arbejdsgruppen 

besluttede ikke at arbejde videre med ideer om anvendelse konkrete standarder. Et 

flertal blandt arbejdsgruppens medlemmer fandt således, at den fleksibilitet, der ligger 

i de danske regler og ISPS-koden, giver de bedst mulige rammer for at tage hensyn til 

de konkrete forhold i hver enkelt havnefacilitet og dermed for at udforme den mest 

hensigtsmæssige sikring af den enkelte havn og den enkelte havnefacilitet. 

Endelig blev det aftalt, at Danske Havne og Dansk Industri i en fælles 

underarbejdsgruppe skulle se på mulighederne for at udarbejde en metodisk ramme til 

en cost-benefit analyse for maritim sikring af havne faciliteter og have i Danmark. 

Andet møde 

Andet møde blev holdt hos ADP A/S i Fredericia den 15. januar 2013.  

På mødet holdt PET et oplæg om den generelle terrortrussel mod Danmark. Det blev 

slået fast, at der er en generelt alvorlig trussel mod Danmark. 

Arbejdsgruppen drøftede en række mulige sammenligningslande som led i 

kommissoriets opdrag om at undersøge reglernes administration i andre europæiske 

lande og om muligt at hente inspiration heri. Valget faldt i første omgang på 

Nederlandene, som på flere måder er sammenlignelige med Danmark. 

Tredje møde 

Gruppens 3. møde blev afholdt hos Odense Havn den 27. maj 2013. 

Assisting Director for maritime shipping and security, Jacob van Hekke fra Ministeriet 

for Infrastruktur og Miljø i Nederlandene holdt et oplæg om maritim sikring i 

Nederlandenen. En nærmere gengivelse af oplægget kan findes i afsnit 5.1. Jacob van 

Hekke kom ind på, at udarbejdelse af PFSA og PFSP i Nederlandene sker ved 

anvendelse af et særligt toolkit, som er udviklet i et samarbejde mellem myndigheder 
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og branche. Arbejdsgruppen fandt, at mulighederne i et sådant toolkit skulle 

undersøges nærmere. 

Det foreløbige resultat af underarbejdsgruppens arbejde blev fremlagt. 

Underarbejdsgruppen havde identificeret en række områder, hvor der umiddelbart var 

forskel på danske regler og de bagvedliggende internationale regler. 

Følgende punkter i forhold til sammenligningen af EU-regler og danske regler blev 

drøftet: 

1. ISPS-kodens A-del pkt. 15.6 - mulighed for at inkludere flere faciliteter i en PFSA 

2. Hvor væsentlige skal ændringer være, før de medfører krav om udarbejdelse af 

en ny PFSA? 

3. Godsopdelt sårbarhed 

4. Revision af PFSP 

5. Alternative sikringsaftaler jf. SOLAS XI-2 regel 11 

6. Forskellige definitioner i EU-regler og danske bekendtgørelser 

7. Klageadgang  i forhold til afgørelser om havnefacilitetssikring 

8. Ro-Pax fartøjers særlige sårbarhed 

9. Brug af udvalg for havnesikring 

10. Klageadgang i forhold til afgørelser om havnesikring 

Arbejdsgruppen besluttede, at invitere en myndighedsrepræsentant fra Irland til 

gruppens 4. møde. 

Fjerde møde 

Arbejdsgruppens 4. møde blev afholdt den 2. september 2013 hos Dansk Industri. 

Deputy Chief Surveyor, James Snelgrove fra det irske transportministerium holdt et 

oplæg om den irske administration af maritim sikring. En nærmere gengivelse af 

oplægget kan findes i afsnit 5.2. 

Kystdirektoratet oplyste, at i modsætning til, hvad der har været fremført, har OPA5 

adgang til trusselsvurderingen i forbindelse deres deltagelse i udarbejdelse af PSFA’er. 

Arbejdsgruppen fandt, at en undersøgelse af brugernes oplevelse af administrationen 

af reglerne om maritim sikring kunne bidrage til at sætte fokus på områder, der 

opleves som særligt udfordrende. Gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse 

kunne således være et muligt tema for en anbefaling til transportministeren.Det blev 

nævnt, Søfartsstyrelsen havde gennemført brugertilfredshedsundersøgelser, som 

kunne være til inspiration. 

Arbejdsgruppen besluttede, at det ikke var relevant at arbejde videre med muligheden 

for at indføre udløbsklausuler på de danske bekendtgørelser, som var et punkt der 

tidligere havde været drøftet på gruppens møder. De danske bekendtgørelser baserer 

sig på international ret, som ikke har en udløbsdato. I stedet blev muligheden for at 

nedsætte et mere permanent udvalg, som løbende kan diskutere maritim sikring i 

Danmark, løftet. Arbejdsgruppen fandt, at et sådant udvalg (eller flere udvalg med 

 

5 Enhed for operativ planlægning og analyse ved Rigspolitiet  
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forskellige sammensætninger) burde overvejes som en anbefaling til 

transportministeren, da der var behov for fortsat dialog mellem myndighederne og 

branchen både på politisk og operationelt plan. 

Det var arbejdsgruppens opfattelse, at visse emner, som var diskuteret i gruppen, 

kunne adresseres ved justeringer i vejledningerne til maritim sikring, når der var tale 

om forskelle mellem dansk og international lovgivning, men hvor en justering i 

vejledningerne kunne bidrage til forståelsen heraf. 

På mødet blev det besluttet, at Kystdirektoratet skulle foretage en nærmere 

undersøgelse af det nederlandske toolkit med henblik på en vurdering af, om der i et 

sådant system kunne høstes erfaringer, der kunne overføres til danske forhold. 

Arbejdsgruppen besluttede at invitere en myndighedsrepræsentant fra Norge til 

gruppens 5. møde. 

Femte møde 

Det 5. møde i arbejdsgruppen blev afholdt den 22. oktober 2013 hos 

SikkerhedsBranchen. 

Leif Jansen, afdelingsdirektør i Kystverket holdt et oplæg om den norske 

administration af maritim sikring. En nærmere gengivelse af oplægget kan findes i 

afsnit 5.3. 

På arbejdsgruppens ønske fremlagde PET trusselsvurderingen for den maritime sektor 

i Danmark.Der er tale om fortroligt materiale, som derfor blev udleveret til 

arbejdsgruppens medlemmer til gennemlæsning til internt brug og indsamlet igen efter 

gennemlæsningen. 

Det fremgik af PET’s fremlæggelse, at OPA’erne, som foretager 

sårbarhedsvurderingerne i samarbejde med havnene, har adgang til 

Trusselsvurderingen. 

En række forslag til overordnede temaer for en brugertilfredshedsundersøgelse blev 

drøftet. Arbejdsgruppen ønskede gennem en sådan undersøgelse, at skabe bedre 

rammer for samarbejdet mellem erhvervet og myndighederne, ligesom den kunne 

være med til at skabe større forståelse for reglernes sammenhæng og implementering 

hos brugerne.  

Konkret kunne elementer i en undersøgelse være:  

1) Hvordan opleves godkendelsesprocessen af brugerne – både i forbindelse med 

papirgennemgang, rådgivning og inspektioner? 

2) Hvilke administrative konsekvenser opleves som følge af reglerne, herunder om 

omkostninger står mål med den oplevede effekt? 

3) Hvilke fordele og ulemper opleves som følge af reglerne, herunder både direkte 

og afledte effekter? 

4) Ser brugerne mulighed for at gøre systemet mere smidigt og effektivt. 

På femte møde blev et udkast til en definition på sikringsrelaterede hændelser 

fremlagt. Definitionen er udarbejdet i fællesskab mellem Kystdirektoratet og Dansk 

Industri, og kan i sin helhed læses i afsnit 4.1 om konkrete anbefalinger. 

Arbejdsgruppens medlemmer bakkede bredt op om definitionen, som man besluttede 

at anbefale som en endelig definition fra arbejdsgruppen. Som det fremgår af 
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definitionen, kan en række af de spørgsmål der er opstået i forbindelse med 

definitioner og fortolkning af reglerne henføres til oversættelsen mellem den engelske 

version og den danske oversættelse. 

Arbejdsgruppens medlemmer anbefalede, at Kystdirektoratet skulle søge en afklaring 

hos EU Kommissionen på, hvorvidt der kan foretages ændringer i de officielle 

oversættelser, således at der bliver overensstemmelse mellem de forskellige sproglige 

versioner. 

Arbejdsgruppen vurderede, at en klagemulighed ville være en stor gevinst i forhold til 

den oplevede retssikkerhed hos branchen. Arbejdsgruppen besluttede derfor, at der 

skulle arbejdes videre med konkrete klagemodeller. Den endeligt anbefaling kan findes 

i afsnit 6.4. 

Sjette møde 

Sjette møde blev holdt hos Danmarks Rederiforening den 10. januar 2014. 

Kystdirektoratet orienterede om en ny brugerundersøgelse på Søfartsstyrelsens 

synsområde. Undersøgelsen er lavet af en ekstern konsulent og er ikke offentlig 

tilgængelig, hvorfor det ikke er muligt at beskrive resultatet af undersøgelsen.  

I undersøgelsens første fase indkaldtes repræsentanter fra 3 grupper af styrelsens 

kunder til grundige længerevarende interviews. På baggrund af disse interviews blev 

der afholdt en workshop om de temaer, der blev identificeret i interviewrunden, hvor 

en større gruppe af interessenter blev inviteret. Søfartsstyrelsen har oplyst, at man 

har haft en meget positiv oplevelse af både proces og resultat af undersøgelsen. Hvis 

modellen skal overføres til området for maritim sikring, vil der formentlig blive tale om 

flere grupper f.eks. forskellige typer af faciliteter samt store og små havne. 

Bilfærgernes Rederiforenings repræsentant i gruppen var blandt de interviewede og 

bekræftede, at han havde oplevet metoden som positiv og effektiv.  

Der var bred opbakning blandt arbejdsgruppens øvrige medlemmer til, at se nærmere 

på anbefaling af en lignende model i arbejdsgruppens afsluttende rapport. Det blev 

dog fra flere medlemmer understreget, at det er væsentligt, at undersøgelsen 

varetages af en ekstern part, og at udvælgelsen af interviewede sker repræsentativt. 

Endelig er det afgørende med klart definerede temaer, herunder konkret hvem eller 

hvad der skal vurderes. Der var enighed om, at fokus bør lægges på den praktiske 

administration af reglerne om maritim sikring. 

De konkrete temaer for undersøgelsen kan løftes i de samarbejdsfora, som 

arbejdsgruppen foreslår oprettet, idet inddragelse af branchen er en forudsætning for 

udformningen af en relevant brugertilfredshedsundersøgelse. 

Underarbejdsgruppen, som skulle se på en metodisk ramme for udarbejdelse af en 

cost-benefit analyse, foreslog, at det skulle indgå i arbejdsgruppens anbefaling, at 

man kunne få en ekstern konsulent til at udarbejde en cost/benefit analyse af maritim 

sikring af havnefaciliteter og havne i Danmark. 

Danske Havnes repræsentant redegjorde for baggrunden for anbefalingen. Det blev 

beskrevet, at der findes beregningsmetoder, der kan anskueliggøre prisen på 

sikringstiltag samt de afledte positive og/eller negative økonomiske effekter heraf, 

men at en korrekt anvendelse af metoder for udarbejdelse af cost-benefit analyser 

kræver faglig ekspertise. Det er vigtigt at en analyse bliver uvildig og fagligt 

velfunderet. 
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Der var generelt enighed om, at det fremsendte forslag til anbefaling skal indgå i den 

afsluttende rapport. SikkerhedsBranchen tilbød at indgå tæt i det videre forløb med 

henblik på at validere arbejdet. 

På baggrund af et ønske fremlagt på femte møde fremlagde Kystdirektoratet en kort 

beskrivelse af nyere sikringsrelaterede hændelser. 

Der har været en række forskellige typer af hændelser, hvor et fælles kendetegn for 

de fleste – men ikke for alle – er, at hændelserne er startet med en form for 

uautoriseret adgang. Til eksempler blev nævnt: 

1. En borger anmelder en person, der kravler over hegnet til en oliefacilitet. 

2. Andre eksempler på personer, der er kravlet over hegnet – det har f.eks. været 

skibsbesætningsmedlemmer, der er vendt sent hjem til skibe ved faciliteter. 

3. Uautoriseret adgang til en havnefacilitet, der har ført til, at der er kommet 

personer uretmæssigt ombord på skibe. 

4. ”Mystiske” biler på sikrede faciliteter. Der har været tilfælde, der har kunnet 

afvises som betydningsløse, og hændelser der er under efterforskning af politiet 

(tegn på forsæt til ulovlige handlinger). 

5. Menneskesmugling og blinde passagerer ved færgefaciliteter. Der er eksempler 

på personer, der har gemt sig i løstrailere, og eksempler på personer, der har 

anvendt falske ID-kort og iført sig gule veste, for at fremstå autoriserede. 

6. Væbnet røveri og gemte våben på facilitet 

7. Hærværk på en sikret facilitet (ikke mod kritisk infrastruktur) 

Nogle af hændelserne kunne umiddelbart afvises som betydningsløse, mens andre er 

politisager. 

Der har i 2013 været ca. 30 hændelser.  

Som opfølgning herpå blev et spørgsmål fra EU-parlamentariker Morten Messerschmidt 

til transportkommissær Siim Kallas og dennes svar om udstrækningen af reglerne om 

maritim sikring læst op. Svaret slår fast, at maritim sikring af havnefaciliteter ikke 

alene har terrorsikring som formål. 

Kystdirektoratet fremlagde sin vurdering af en ændret procedure for fornyelse af PFSP. 

De nuværende danske krav om 5-årig fornyelse udspringer ikke af forordningen, men 

Kystdirektoratet anbefaler, at den 5-årige fornyelsesmodel fortsat anvendes, da det 

sikrer at kodens krav til revision af planen bliver overholdt. Andre modeller vil 

formentlig medføre fordyrende krav til kvalitetssikring af planen, ligesom krav baseret 

på EU-inspektioner ikke længere kan effektueres i forbindelse med 5-års fornyelsen. I 

kodens A-del pkt. 16.4 fremgår, at personer, der udfører interne evalueringer af 

sikringsplanen, skal være uafhængige af aktiviteterne, der evalueres. Denne 

bestemmelse lever DK op til ved at 5-års fornyelsen gennemgår en 

myndighedsgodkendelse. Kravet stilles derfor ikke til interne revisioner af 

sikringsplanen på nuværende tidspunkt. Endelig vil fornyelsen af PFSP i det store hele 

bestå i at ændre datoen og gennemgå telefonnumre m.v., hvis der ikke er ændringer i 

PFSA, hvorfor 5-års fornyelsen ikke i praksis vurderes at udgøre et problem. 

Det principielle i et dansk krav, der ikke direkte baserer sig på forordningen, blev 

drøftet, ligesom der blev peget på at ingen af landene fra sammenligningsgrundlaget 

har faste fornyelsesfrister. 
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Ordet ”fornyelse” blev af arbejdsgruppen opfattet som centralt. Det er afgørende, der 

ikke kan sættes spørgsmålstegn ved, om en eksisterende plan kan godkendes, hvis 

der ikke er sket ændringer i PFSA. En mulighed kunne derfor være at beskrive i 

vejledningen, at der med fornyelse henvises til en form for kvalitetssikring, der alene 

skal sikre, at planen er up-to-date. 

Det blev derfor foreslået at ordet fornyelse i bekendtgørelsen ændres til ”kontrol”. Det 

blev derfor besluttet, at Kystdirektoratet til den endelige rapport skal arbejde med en 

formulering, der sikrer, at der ikke er tale om fuldstændig fornyelse, men blot om en 

justering, hvis dette er tilstrækkeligt. 

Det blev afslutningsvist påpeget, at muligheden for at lade kravet om 5-års fornyelser 

af PFSP glide helt ud skulle en være en del af de videre overvejelser. 
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implementering af reglerne om maritim sikring. Arbejdsgruppen 

blev nedsat af transportministeren i efteråret 2012 med 

deltagelse af de væsentligste interesser vedrørende maritim 

sikring i havne og havnefaciliteter. 
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