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Skyddschef/PFSO
Joakim Nilsson
Phone: +46 456 422 44
Mobile: +46 708 56 94 09
E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Bitr. Skyddschef/ass. PFSO
Linda Ivarsson
Phone: +46 456 422 53
Mobile: +46 703 64 29 57
E-mail: linda.ivarsson@sbgport.com

Bitr. Skyddschef/ass. PFSO
Christian Svensson
Phone: ++46 456 422 42
Mobile: +46 703 35 83 11
E-mail: christian.svensson@sbgport.com



Information om skyddsrelaterad 
verksamhet i Sölvesborgs Hamn 
där Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB 
(SSHAB) är verksamhetsansvarig1

Denna information utfärdas mot bakgrund av de in-
ternationella reglerna angående sjöfartsskydd(ISPS 
koden) som är gällande från och med den 1 juli 2004 
och syftet är att klargöra vilka regler som gäller 
inom de aktuella hamnområdena.

Förhandsanmälan
Anlöpande fartyg skall senast 24 timmar innan det 
anlöper hamnen skriftligen förhandsanmäla sin 
ankomst och vilken skyddsnivå fartyget befinner 
sig i samt vilken skyddsnivå som var rådande i 
den senaste hamnen. Företrädesvis så informeras 
mäklaren om uppgifterna, vilken har att vidareb-
efordra dessa till SSHAB.

Utsedda ISPS områden
Av kartbilagorna framgår dels vilka områden som 
har getts status som ISPS områden dels vilka 
grindar besättningarna ska använda vid ut- och 
inpassering. Områdena är tydligt utmärkta med 
skyltar enligt följande

Information regarding the port security 
in the Port of Sölvesborg that is oper-
ated by Sölvesborgs Stuveri & Hamn 
AB (SSHAB)2

This information is based on the international 
regulations concerning Port Security (ISPS Code) 
and which are valid from I July 2004. The aim is to 
clarify which rules are valid in the areas concerned

Notification on delivery
Arriving vessels should, not later than 24 hours 
before arrival, notify the port under what security 
level they are and the security level in last port of 
call. Preferably is the agent informed, who has to 
pass the information to SSHAB. 

Designated ISPS areas
The areas that have been designated as ISPS areas 
will be seen from the attached maps over the port 
areas. Gates for crew entrance is also showed. The 
areas concerned is marked as follows 

Det ska observeras att alla som vistas inom dessa 
områden kan bli föremål för identifieringskontroll.

Besättningars legitimation
Besättningsmedlemmar som vistas inom ISPS 
området ska på anmodan kunna uppvisa antingen 
en giltig sjöfartsbok eller ett s.k. IMO- ID. 
Underlåtenhet att uppvisa en giltig legitimation 
medför avvisning och Polisanmälan.

Please observe that anyone who is been found 
within those areas may be subject to an identifica-
tion control. 

Crew identifications document
Crewmember who is within ISPS areas shall on 
request proof their identity by presenting a valid 
seaman’s book or an Id issued by IMO.
Omission to show a valid identification document 
will be a matter for the Police. 

1 Vilka områden som avses framgår av bifogade 
kartor över hamnområdet. 

2 The areas concerned will be seen in the attached 
maps of port areas
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För in- och utpassering i områden med begränsat 
tillträde erhåller varje fartyg en kod till grinden med 
giltighetstid endast under fartygets besök. Koden 
får inte lämnas ut till andra än besättningen. 

Sjöfartskyddsdeklaration
I de fall då ett fartyg har en högre skyddsnivå 
än den rådande i hamnen eller i övrigt anser 
sig behöva ett utökat skydd ska begära att en 
sjöfartsskydds¬deklaration utfärdas.
En sådan begäran ställs direkt till antingen PFSO 
eller till den av de biträdande som för dagen up-
prätthåller detta ansvar. Besked om detta ges på 
telefon nr +46 456 422 40.
Ev. extrakostnader som kan uppstå i samband med 
sådan begäran kommer att debiteras fartyget. 

Fartyg som inte uppfyller ISPS koden
För fartyg som inte erhållit ett godkännande enligt 
ISPS koden eller kommer från en hamn som inte 
uppfyller kraven kommer att debiteras samtliga 
extrakostnader som är förbundna med anlöpet i 
form av vakthållning etc.

Each vessel will upon arrival receive a code to the 
gate in the restricted areas. This code is valid only 
during vessel´s stay in port. Code must not be given 
to anyone but the crew.

Document of security
In case that a vessel maintain a higher security level 
than the level existing in port or consider that they 
need extended security shall request a document 
of security to be issued. The request is put to the 
PFSO or to that deputy PFSO who are in charge.
Information in respect who is in charge is given on 
telephone no +46 456 422 40.
Vessel will be charged all additional cost in respect 
of such request.

Vessels which are not in compliance with 
the ISPS code
Vessels which are not in compliance with the code 
or came from a last port call that not fulfils the 
obligations set out in the code will be charge all ad-
ditional costs related to security matters.  




