Ansøgning om godkendelse som Anerkendt Sikringsorganisation
I henhold til § 21 i bekendtgørelse nr. 1282 af 26/08/2020 om sikring af havne og § 25 i
bekendtgørelse nr. 1283 af 26/08/2020 om sikring af havnefaciliteter kan Trafikstyrelsen
godkende en sikringsorganisation som Anerkendt Sikringsorganisation (RSO), og bemyndige
denne til at udarbejde sårbarhedsvurderinger af havne og havnefaciliteter.
Ansøgningsskemaet skal anvendes ved ansøgning om godkendelse som Anerkendt
Sikringsorganisation, og skal sendes i udfyldt tilstand til maritimsikring@trafikstyrelsen.dk. Alle
felter skal udfyldes.
Bemærk, at organisationens personale, der er involveret i udarbejdelsen af
sårbarhedsvurderinger, skal være sikkerhedsgodkendt. Sikkerhedsgodkendelsen skal kunne
opretholdes så længe medarbejderen er involveret i udarbejdelsen af sårbarhedsvurderinger.
Ansøgning
om
sikkerhedsgodkendelse
skal
sendes
til
sikgod@trafikstyrelsen.dk.
Ansøgningsmaterialet sendes, når Trafikstyrelsen modtager ansøgningen om RSO-status.
1. Oplysninger om ansøger

Virksomhed:

CVR/SE-nr.:

Adresse:

Kontaktperson:

2. Oplysninger om opfyldelse af betingelser
De 12 betingelser 1 afkrydses for at sikre at organisationen dækker dem alle, enten med
medarbejderes personlige kompetence eller via organisationens politik og procedurer.
Dokumentation for opfyldelse af betingelser anføres i punkt 4.

Dækket af (sæt kryds)
Personlig kompetence
Organisationen

Punkt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nummerering følger RSO-vejledningen. Betingelse nr. 2 om passende kendskab til havneoperationer, herunder
kendskab til havnedesign og -konstruktion, svarer til nr. 2 i bilag 1 til bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter og
nr. 2 og 3 i bilag 3 til bekendtgørelse om sikring af havne.

1
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Ver.2.1

3. Oplysninger om ansatte, hvis kompetencer skal indgå i vurderingen af ansøgningen

Navn:

Ansat siden:

Kompetencer 2

4. Dokumentation for opfyldelse af betingelser, som Anerkendt Sikringsorganisation skal
opfylde
Visse betingelser kan opfyldes enten i form af personbårne kompetencer eller i form af organisationens
procedurer. Såfremt betingelsen opfyldes i form af personbårne kompetencer, skal navnet på den
pågældende medarbejder anføres som en del af dokumentationen. Ansøgningen med vedlagte bilag
bør ikke indeholde CPR-numre.
Ansøgeren bør beskrive under hver betingelse (evt. i et separat bilag), hvordan de medsendte bilag
er kompetencegivende ift. de enkelte betingelser.
4.1 Ekspertise inden for relevante sikringsaspekter

Bilag nr. Dokumentation:

2

Her indsættes tal fra 1-12 der refererer til bekendtgørelsernes og vejledningens punkter 1-12 om RSO-kompetencer.
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4.2 Passende kendskab til havneoperationer, herunder kendskab til havnedesign og -konstruktion

Bilag nr. Dokumentation:

4.3 Evne til at vurdere de sandsynlige sikringsrisici, der kan opstå i forbindelse med skibs- og
havnefacilitetsoperationer, herunder grænsefladen mellem skib og havn, og hvordan sådanne risici
kan minimeres

Bilag nr. Dokumentation:

Side 3 (8)

Ver.2.1

4.4 Evne til at opretholde og forbedre deres personales ekspertise

Bilag nr. Dokumentation

4.5 Evne til at overvåge deres personales fortsatte troværdighed

Bilag nr. Dokumentation

Side 4 (8)

Ver.2.1

4.6 Evne til at opretholde passende forholdsregler for at undgå uautoriseret afsløring af eller adgang
til sikkerhedsfølsomt materiale

Bilag nr. Dokumentation

4.7 Kendskab til kravene i kapitel XI-2 og del A i denne kode og relevante nationale og internationale
lovgivnings- og sikkerhedskrav

Bilag nr. Dokumentation:

Side 5 (8)

Ver.2.1

4.8 Kendskab til aktuelle sikringstrusler og -mønstre

Bilag nr.

Dokumentation:

4.9 Kendskab til genkendelse og sporing af våben, farlige stoffer og anordninger

Bilag nr. Dokumentation:

Side 6 (8)

Ver.2.1

4.10 Kendskab til genkendelse på et ikke-diskriminerende grundlag af de særlige kendetegn ved og
adfærdsmønstre hos personer, der kan udgøre en trussel for sikkerheden

Bilag nr. Dokumentation:

4.11 Kendskab til de teknikker, der anvendes til at omgå sikringsforanstaltningerne

Bilag nr. Dokumentation:

Side 7 (8)

Ver.2.1

4.12 Kendskab til sikrings- og overvågningsudstyr og sikrings- og overvågningssystemer og deres
operationelle begrænsninger

Bilag nr.

Side 8 (8)

Dokumentation:

Ver.2.1

