ISPS – fire fordele ved ViSikrer
Enkel, troværdig, ansvarlig og prisrelevant
Kort om ViSikrer
ViSikrer er en ledende sikringsvirksomhed inden for krisehåndtering, kriseplanlægning og ISPS-sikring, der
ledes af Eigil Schjønning og Johnny Dalgaard.
Johnny Dalgaard har ansvaret for det maritime område hos ViSikrer. Han har mere end 30 års erfaring med
sikkerhedsopgaver i forsvaret og politiet, herunder Maritimt Politi og har arbejdet med ISPS i politiet og
som privat siden reglernes indførelse. Dertil kommer, at Johnny Dalgaard har skrevet flere bidrag til
rapporter om maritime forhold, bestilt af FN´s Maritime Universitet, WMU.
Internationale ISPS-krav og de nationale kontroller bliver stadig mere omfattende og bureaukratiske. Ved at
lave kontrakt med ViSikrer kan du koncentrere dig om at drive din virksomhed på din havn, medens ViSikrer
sørger for, at du lever op til kravene.
ViSikrer tilbyder nedenstående ydelser i forhold til ISPS – området:
PSA, sårbarhedsvurdering
PSP, sikringsplan
PFSA, sårbarhedsvurdering pr. facilitet
PFSP, sikringsplan pr. facilitet

Kr. 29.500,00
kr. 21.500,00
kr. 29.500,00
kr. 21.500,00

Betaling for sårbarhedsvurdering og sikringsplan forfalder ved Trafik -, Bygge – og Boligstyrelsens
godkendelse af de enkelte planer.
Andre relaterede ydelser i forhold til ISPS:
Abonnement på gennemførelse af de pligtige øvelser
Fire ”small scale” øvelser og en ”full scale” øvelse pr. år jævnfør ISPS – reglerne med deltagelse af PSO /
PFSO og havnens sikringspersonale og sikringsudstyr, udfærdigelse af øvelsesrapport og oplæg til
forbedring af sikringsplanen.
Prisen er for en treåring periode, pr. år
kr. 17.500,00
Indeholdt i abonnementsprisen
Adgang til krypteret server
- Alle godkendelser og øvelsesberetninger vedrørende havn og facilitet, der er udfærdiget af
ViSikrer, vil altid være tilgængelig på vores server.
- Liste korrekte adresser og kontaktoplysninger til eksterne leverandører og myndigheder kan
downloades til hver en tid fra krypteret server.
- Havnens PSO / PFSO har i aftaleperioden adgang til filerne på serveren.
Øvrige betingelser
- Transportomkostninger regnes for afstanden mellem Guldborg og kunden.
- Betaling for abonnementer afregnes årligt i januar. Abonnementer kan opsiges med 3 mdr. varsel
med ophør ved årets udgang.
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Kurser:
ISPS – kursus for PSO / PFSO
Kursus varer 2 dage, pris pr. deltager,

kr. 7.900,00

ISPS – kursus for PSO / PFSO (kunder med abonnement)
Betingelser for denne pris er at havnen har tegnet et 3-årigt øvelsesabonnement eller ViSikrer har
udfærdiget en eller flere planer af typen
PSA, PSP, PFSA eller PFSO.
Kursus varer 2 dage, pris pr. deltager,
kr. 5.900,00
Kurserne afholdes i Jylland eller på Sjælland en til to gange årligt.
Prisen er ex. evt. forplejning, transport og overnatning
Udover ovenstående kan vi være behjælpelige med
1. Dokumentation af sikringsrelaterede hændelser
2. Indhentning af tilbud, byggeledelse og afleveringsforretning
3. Test af – og rådgivning om installation af
a. TV-Overvågning
b. Adgangskontrolanlæg
c. Vagtydelser
Priser
Timepris
Rejseomkostninger, kilometertakst
Rejsetid i pr. Time
Bro, færge og fly, tog
Indkvartering

Venlig hilsen
Johnny Dalgaard
Anerkendt Sikringskonsulent, Trafik-, Bygge, og Boligstyrelsen
johnny@visikrer.dk
31202064
Eigil Schjønning
oberst
eigil@visikrer.dk
93950540
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kr. 1200,00
kr.
3,56
kr.
400,00
Rejseprisen
Hotelprisen

