21.01.2009

SORTLAND TERMINALKAI
Port Facility No: NOSLX-0002
Informasjon til fartøy som anløper Sortland ISPS terminal

1. Hensikt
Sortland Terminalkai er sertifisert som ”Port Facility” iht. bestemmelsene i ISPS koden utgitt
av IMO. Hensikten med denne informasjon er å gi ISPS informasjon om hvilke security tiltak
som er iverksatt.
2. Utveksling av informasjon før anløp.
Sortland Terminalkai ønsker å gi denne informasjon til skip straks etter at anløpet er bestemt.
Utveksling av informasjon må fortrinnsvis løses før skipet ankommer og senest før lasting
eller lossing finner sted, og før mannskapet tillates å gå i land. Anløpsmelding kan lastes ned
fra vår nettside: www: sortland-havn.no under - ISPS informasjon. Skjema kan sendes på
faks 76 10 82 61 eller e-post: firmapost@sortland-havn.no før ankomst, eller overleveres ved
ankomst.
Dersom skipet ønsker å innhente security relatert informasjon like før anløp gjøres dette til
trafikksentralen eller direkte til Sortland havnevesen v/PFSO (Port Facility Security Offiser)
på telefon 76 10 82 60.
3. Adgangskontroll
Det er montert en egen port for personell som skal benyttes av mannskap/personell som
ønsker å gå ut/inn at ISPS området. Kun autorisert/godkjent personell gis adgang til ISPS
området.
Dersom skipet ønsker at mannskapet får anledning til å gå i land, kan havnemyndighetene,
utlevere en kode til fartøyet og til de som går i land. Koden gjelder fra anløptidspunkt til
avgangstidspunkt. Skjema for bestilling av kode kan lastes ned fra vår nett side:
www: sortland-havn.no under - ISPS informasjon Før kode tildeles skal mannskapsliste
oversendes til Sortland havn pr. faks, 76 10 82 61 eller e-post: firmapost@sortland-havn.no
før ankomst, eller overleveres ved ankomst.
Unntak: Ved anløp hvor mannskap ikke forlater eller ankommer skipet er det ikke nødvendig
å oversende mannskapslister til havneadministrasjon.
Sortland den 01.02.2009
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