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Godkjenningen av havnesårbarhetsvurderingen og vedtak om avvikling av
havnesikringområdet for Halden kommune

Sammendrag av saken:

Godkjenningen av havnesårbarhetsvurderingen og vedtak om avvikling av
havnesikringområdet for Halden kommune
I Halden kommunes havneområde er det 5 havneanlegg med ISPS godkjenning. Disse fem
havneanleggene er; Mølen havneanlegg, Norske Skog Saugbrugs, Østfoldkorn, Bakke utskipningshavn
og Nexans Norway havneterminal.
Hvert enkelt havneanlegg har godkjente Sårbarhetsvurdering/PFSA og Sikringsplaner/PFSP. Alle ISPSgodkjente havneanlegg er omfattet av EU-forordning (EF) nr.725/2004, ISPS-koden, EU-direktivet og
norsk regelverk.
Det er krav om en samlet sårbarhetsvurdering for disse 5 havneanleggene, en PSA for Halden
kommunes havneområde (Port Security Assessment) og en PSO (Port Security officer). PSO for Halden
kommunes havneområde er avdelingsleder ved Halden havn. PSA revideres av Kystverket Sørøst.
Formålet med sårbarhetsvurderingen er å identifisere trussel, verdier og sårbarhet, samt å finne mulige
tiltak for å forbedre sikring og robusthet av Haldens havneområde mot sikringsrelaterte hendelser.
Det norske regelverket for havnesikring bygger på internasjonalt regelverk fra EU og EU har nå åpnet
opp for en forenkling av regelverket rundt PSA. ISPS godkjente havneanlegg som ikke har direkte
interaksjon i form av felles last og felles eiendomsgrenser osv., kan vurderes som enkeltstående
havneanlegg. Derved konkluderer Kystverket at sårbarhetsvurderingen og sikringsplaner for de enkelte
havneanleggene er dekkende for å ivareta regelverket i henhold til ISPS koden. Det konkluderes med at
Halden havn/Halden kommune, med de nevnte fem havneanleggene, sammen, ikke er havn etter
direktivets forstand- samt forskrift om sikring av havner §2 og det er ikke behov for en PSA.
I forbindelse med en fornying av PSA for Halden kommunes havneområde, utført i samarbeid med

Level 2 Consulting AS, som utarbeider planer for Halden havn, legges derfor de nye føringene til grunn.
Vedtak som er fattet av Kystverket
1.
Sårbarhetsvurderingen for Halden kommunes havneområde, utarbeidet av Level 2 Consulting AS, datert
25.10.2018, godkjennes.
2.
Konklusjonen i sårbarhetsvurderingen for Halden Havn, medfører at havnesikringsområdet for Halden
Havn i forhold til EU-direktiv 2005/65 og Forskrift om sikring av havner For-2013-05-29-539, avvikles.
Avdelingsleder ved Halden havn vil ikke lenger ha PSO-rollen for Halden kommunes havneområde, kun
PFSO (Port Facility Security Officer) for Mølen havneanlegg. Det er ikke lenger behov for fornying av PSA
for Halden kommunes havneområde.
Vi er fortsatt øverste havnemyndighet i Halden kommunes havneområde.
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