Läsanvisningar informationssäkerhet:
Tabellen är tänkt att presentera krav på informationssäkerhet gällande skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och information samt krav på säkerhetskänslig
verksamhet där skadlig inverkan kan medföra inverkan på Sveriges säkerhet. Fokus ligger på krav att hantera uppgifter och handlingar.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Benämning

Begränsat

Konfidentiellt

Hemlig

Kval.hemlig

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys). Säkerhetsskyddsanalysen ska
dokumenteras.

Skyldigheter för den
som bedriver
säkerhetskänslig
verksamhet

Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till
verksamhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter.
Verksamhetsutövaren ska även kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten, anmäla och rapportera sådant som är av vikt för
säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt denna lag.
Så långt det är möjligt ska säkerhetsskyddsåtgärderna utformas så att de inte medför någon skada eller annan olägenhet för andra allmänna eller
enskilda intressen.
(2 kap 1§)
Informa onssäkerhet ska
1. förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs o llgängliga eller förstörs, och
2. förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.
(2 kap 2§)

Säkerhetsskydds‐
åtgärder

Fysisk säkerhet ska
1.förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och
2. förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt som avses i 1.
(2 kap 3§)

Personalsäkerhet ska
1. förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig, och
2. säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.
(2 kap 4§)

Säkerhetsskydds‐
klassificering

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i säkerhetsskyddsklasser utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för
Sveriges säkerhet. Indelningen i säkerhetsskyddsklasser ska göras enligt följande:
1.kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada,
2.hemlig vid en allvarlig skada,
3.konfidentiell vid en inte obetydlig skada, eller
4.begränsat hemlig vid endast ringa skada.
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd ska på motsvarande sätt delas in i
säkerhetsskyddsklass, om de inte redan har klassificerats av en annan stat eller en mellanfolklig organisation. Indelningen i säkerhetsskyddsklass
ska i sådant fall göras utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig
organisation.
(2 kap 5§)
Statliga myndigheter, kommuner och landsting som avser att genomföra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller
byggentreprenader ska se till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på säkerhetsskydd enligt 1 § ska tillgodoses av leverantören om
1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller
2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskydds‐avtal
Verksamhetsutövaren ska kontrollera att leverantören följer säkerhetsskyddsavtalet.
Det som anges i första och andra styckena gäller även för enskilda verksamhetsutövare som ingår avtal om varor, tjänster och byggentreprenader
med utomstående leverantörer.
(2 kap 6§)

Säkerhetsprövning

Den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas.
(3 kap 1§)

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Benämning

Begränsat

Konfidentiellt

Hemlig

Kval.hemlig

En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska förses med en anteckning om vilken säkerhetsskyddsklass uppgifterna i handlingen har. Om
handlingen innehåller uppgifter med olika säkerhetsskyddsklass ska den högsta säkerhetsskyddsklassen avgöra vilken anteckning handlingen ska
ha. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får inom respektive myndighets tillsynsområde meddela föreskrifter om undantag från kravet på
Anteckning om
anteckning om säkerhetsskyddsklass.
säkerhetsskydds‐klass
Om en säkerhetsskyddsklassificerad handling kan antas komma att lämnas över till utländska myndigheter eller leverantörer, ska den förses med
en anteckning om ursprungsland om det inte är olämpligt.
(3 kap 7§)

Inventering

Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som innehåller uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig ska inventeras minst en gång per
år. Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som innehåller uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller konfidentiell ska inventeras i den
omfattning som anges i Säkerhetspolisens föreskrifter eller, om det gäller verksamhet som hör till Försvarsmaktens tillsynsområde,
Försvarsmaktens föreskrifter.
För arkiverade handlingar gäller kravet på inventering enbart för handlingar i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig. Hos myndigheter och
annan verksamhet som offentlighets‐ och sekretesslagen (2009:400) är tillämplig på gäller kravet på inventering endast för allmänna handlingar.
(3 kap 8§)
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation ska omfattas av ett
internationellt säkerhetsskyddsåtagande hos den mottagande myndigheten eller organisationen, om det inte finns särskilda skäl för att sådana
uppgifter ändå kan lämnas.
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får inte lämnas till en utländsk leverantör om inte Sverige har ingått en överenskommelse om
säkerhetsskydd med den andra staten och leverantören har godkänts genom en kontroll enligt den andra statens säkerhetsskyddslagstiftning.
(3 kap 9§)

Skydd för
säkerhetsskydds‐
klassificerade
uppgifter som lämnas
För försändelser till och från utlandet med säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och som inte skyddas av kryptografiska funktioner enligt 5 §,
till utländsk aktör
ska Utrikesdepartementets kurirförbindelser anlitas.
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får inom respektive myndighets tillsynsområde meddela föreskrifter om undantag från kravet i första
stycket.
(3 kap 10§)

Fysisk säkerhet

Områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter förvaras eller annars behandlas, eller där
säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, ska vara försedda med funktioner för att upptäcka, försvåra och hantera obehörigt tillträde och
skadlig inverkan utifrån ett identifierat säkerhetsskyddsbehov.
(4 kap 1§)

Säkerhetsskyddsföreskrifter (PMFS 2019:2)
Benämning

Säkerhetsskydds‐
analys

Begränsat

Konfidentiellt

Hemlig

Kval.hemlig

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska enligt 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) göra en säkerhetsskyddsanalys.
Säkerhetsskyddsanalysen innebär att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vad som i övrigt behöver ett säkerhetsskydd ska identifieras.
Vilka delar av verksamheten som är skyddsvärda med hänsyn till Sveriges säkerhet samt vilka hot och sårbarheter som finns kopplade till detta
skyddsvärde ska också identifieras. Säkerhetsskyddsanalysen ska även innehålla en bedömning av vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är
nödvändiga. Analysen ska hållas uppdaterad.
(2 kap 1§)

Vid verksamhet som förordningen gäller för ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att
verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och denna förordning.
Säkerhetsskydds‐chef
Vid myndigheter ska säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef.
(2 kap 2§)
Behörig att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt delta i säkerhetskänslig verksamhet är, om inte något annat följer av
bestämmelser i lag, endast den som
Behörighet att delta i 1. har bedömts pålitlig från säkerhetssynpunkt,
2. har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, och
verksamhet
3. behöver uppgifterna eller annan tillgång till verksamheten för att kunna utföra sitt arbete
(2 kap 3§)

Sekretess‐ och
tystnadsplikt

En verksamhetsutövare ska upplysa den som tillåts ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter om räckvidden och innebörden av den
sekretess och tystnadsplikt som följer av offentlighets‐ och sekretesslagen (2009:400) respektive 5 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).
(2 kap 4§)

Verksamhetsutövaren ska inrätta de funktioner för säkerhetsskyddsarbetet som behövs för att säkerställa att arbetet kan bedrivas på ett fullgott
sätt, systematiskt och kontinuerligt samt att det kan kontrolleras och följas
upp.
(2 kap 13§)
Funktioner och ansvar

Verksamhetsutövaren ska se till att ansvaret för säkerhetsskyddsarbetet är tydligt definierat och kommunicerat till berörda funktioner.
Verksamhetsutövaren ska se till att funktioner som kan representera motstående intressen i säkerhetsskyddsfrågor är separerade från varandra.
(2 kap 14§)

Regelverk

Verksamhetsutövaren ska ha ett dokumenterat regelverk för att upprätthålla verksamhetens säkerhetsskydd.
Verksamhetsutövaren ska genom regelverket:
• klargöra ledningens och övriga funktioners ansvar för verksamhetens säkerhetsskydd,
• säkerställa att de funktioner som ska arbeta med verksamhetens säkerhetsskydd har nödvändiga befogenheter, och
• se till att säkerhetsskyddsarbetet bedrivs samordnat samt att det utvecklas löpande och utvärderas regelbundet.
(2 kap 15§)

Plan för resurser och
kompetens

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla
säkerhetsskyddet.
(2 kap 16§)

Styrning av åtkomst

Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för tilldelning och förändring av behörigheter, fysiska eller elektroniska nycklar eller annat som ger åtkomst
till säkerhetskänslig verksamhet.
Verksamhetsutövaren ska kunna följa upp vilken åtkomst den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har till verksamheten, och regelbundet,
minst en gång per år, ompröva sådana åtkomster.
(2 kap 17§)

Utbildning

Verksamhetsutövaren ska ge den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet relevant utbildning i säkerhetsskydd innan personen får åtkomst till
verksamheten. Sådan utbildning ska därefter ges regelbundet i den omfattning som behövs.
Verksamhetsutövaren ska utifrån säkerhetsskyddsanalysen se till att innehållet i de utbildningar som genomförs anpassas efter deltagarnas
funktioner och ansvar i verksamheten. Utbildningarna ska framgå av en utbildningsplan.
(2 kap 18§)

Kontinuitet

Verksamhetsutövaren ska ha rutiner och funktioner för att upprätthålla kontinuitet i säkerhetskänslig verksamhet om en funktionsstörning kan
medföra mer än ringa skada för Sveriges säkerhet. Rutinerna ska utformas och tillämpas på sådant sätt att säkerhetsskyddet så långt det är
möjligt bibehålls på motsvarande nivå som under normala förhållanden.
Verksamhetsutövaren ska regelbundet utbilda i, utvärdera och vid behov uppdatera sådana rutiner som avses i första stycket.
(2 kap 19§)

Förbättringar,
kontroll och
uppföljning

Verksamhetsutövaren ska regelbundet
• utvärdera om säkerhetsskyddsåtgärderna ger avsedd effekt,
• identifiera brister och sårbarheter i säkerhetsskyddet och genomföra förbättringar,
• kontrollera och följa upp det säkerhetsskyddsarbete som bedrivs på uppdrag av verksamhetsutövaren hos externa aktörer, och
• i övrigt kontrollera och följa upp att verksamheten följer regelverket för säkerhetsskydd.
Verksamhetsutövaren ska dokumentera åtgärderna i en plan som ska uppdateras löpande. I planen ska det anges vilken funktion som är ansvarig
för åtgärderna.
(2 kap 26§)

3 kap. Behandling av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och
handlingar mm
Benämning

Grundläggande
bestämmelser

Rutiner

Begränsat

Konfidentiellt

Hemlig

Kval.hemlig

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i en viss säkerhetsskyddsklass får behandlas endast i informationssystem eller på lagringsmedium som
verksamhetsutövaren godkänt för lägst den säkerhetsskyddsklass som uppgifterna har.
(3 kap 1§)
Innan verksamhetsutövaren överför säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter till annan, ska mottagaren uppmärksammas på
säkerhetsskyddsklassificeringen.
(3 kap 2§)
Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för behandling av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och handlingar. Rutinerna ska reglera vad som
gäller för spårbarhet, upprättande, kopiering, utskrift, utdrag, kvittering, förvaring, distribution, medförande, inventering och destruktion samt
vad som behövs i övrigt för att upprätthålla ett fullgott säkerhetsskydd.
Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för behandling av uppgifter som behöver skyddas från ett llgänglighets‐ eller riktighetsperspektiv.
(3 kap 3§)

Anteckningar
Anteckning om
säkerhetsklass

Anteckning om antal
sidor och bilagor

Anteckning om
exemplarnummer

Begränsat

Konfidentiellt

Hemlig

Kval.hemlig

I 3 kap. 7 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) finns bestämmelser om att en säkerhetsskyddsklassificerad handling ska förses med en
anteckning om vilken säkerhetsskyddsklass uppgifterna i handlingen har.
(3 kap 4§)
En säkerhetsskyddsklassificerad handling i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre ska förses med en
anteckning om handlingens beteckning samt i förekommande fall antal sidor och uppgift om bilagor.
(3 kap 5)
En säkerhetsskyddsklassificerad fysisk handling i säkerhetsskyddsklassen hemlig
eller kvalificerat hemlig ska förses med en anteckning om handlingens
exemplarnummer.
(3 kap 6§)

Om det beslutas att en säkerhetsskyddsklassificerad handling inte längre ska vara indelad i
säkerhetsskyddsklass eller ska delas in i annan säkerhetsskyddsklass än vad som anges på
Anteckning om
handlingen, ska detta antecknas på handlingen. Åtgärden ska för allmänna handlingar antecknas i
ändring av
säkerhetsskydds‐klass det register där handlingen är diarieförd.
(3 kap 7§)

Om en säkerhetsskyddsklassificerad
handling i säkerhetsskyddsklassen
kvalificerat hemlig inte längre bedöms vara
kvalificerat hemlig, ska samråd ske med
den som upprättat handlingen och
verksamhetsutövarens högsta chef eller
motsvarande organ eller den som sådan
chef eller sådant organ bestämmer, innan
åtgärder enligt 7 § vidtas. Anteckning om
samrådet ska göras på handlingen.
(3 kap 8§)

Kopia och
utdrag

Begränsat

Konfidentiellt

Hemlig

Kopia av eller utdrag ur en
säkerhetsskyddsklassificerad handling i
säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig
får göras endast efter medgivande av
verksamhetsutövarens högsta chef eller
motsvarande organ eller den som sådan
chef eller sådant organ bestämmer.
(3 kap 9§)

Kopia eller utdrag

Förvaring
Förvaringsutrymme

Förvaringsplats

Register

Kval.hemlig

Begränsat

Konfidentiellt

Hemlig

Kval.hemlig

En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska förvaras i ett förvaringsutrymme med säkerhet som motsvarar den skyddsnivå som
skyddsdimensioneringen kräver.
(3 kap 10§)
En säkerhetsskyddsklassificerad handling i
säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig
ska förvaras av verksamhetsutövarens
högsta chef eller motsvarande organ i
enlighet med kraven i 10 §.
Verksamhetsutövarens högsta chef eller
motsvarande organ får dock besluta om
andra förvaringsplatser för sådan handling.
(3 kap 11§)
I ett register där en säkerhetsskyddsklassificerad fysisk allmän handling är diarieförd ska det framgå var handlingen förvaras eller om den gallrats
eller kommit bort.
(3 kap 12§)

Märkning av
lagrings‐
medium

Begränsat

Hemlig

Kval.hemlig

Lagringsmedium för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre ska
märkas med säkerhetsskyddsklass och identifieringsuppgift. Om lagringsmediet är fast monterat i annan
utrustning ska i stället utrustningen märkas.
(3 kap 13§)

Märkning av lagrings‐
medium

Distribution

Konfidentiellt

Begränsat

Konfidentiellt

Hemlig

Kval.hemlig

Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för hur en säkerhetsskyddsklassificerad fysisk handling i
säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre ska distribueras inom och utom verksamheten.
Verksamhetsutövaren ska se till att nödvändiga säkerhetsskyddsåtgärder vidtas under distribution.
Inom och utom
verksamheten

En försändelse med en säkerhetsskyddsklassificerad fysisk handling eller elektronisk handling på ett
lagringsmedium i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre ska sändas med en distributör som har
godkänts av verksamhetsutövaren. En sådan distributör ska kunna verifiera att försändelsen har levererats till
mottagaren.
(3 kap 14§)

Anteckning om
ursprungsland

I 3 kap. 7 § andra stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) finns bestämmelser om att säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som kan
antas komma att lämnas över till utländska myndigheter eller leverantörer ska förses med en anteckning om ursprungsland, om det inte är
olämpligt.
(3 kap 15§)

Undantag

Tillsynsmyndigheterna får medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. 10 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) om
försändelser med säkerhetsskyddsklassificerade handlingar till utlandet.
(3 kap 16§)

Kvittering

Begränsat

Konfidentiellt

Hemlig

Kval.hemlig

Kvittering

Den som tar emot en
säkerhetsskyddsklassificerad fysisk
handling i säkerhetsskyddsklassen
hemlig ska kvittera mottagandet
med namnteckning och
namnförtydligande i register,
liggare eller på särskilt kvitto.
(3 kap 17§)

Återlämnande

Om en säkerhetsskyddsklassificerad fysisk handling i säkerhetsskyddsklassen
hemlig eller högre återlämnas, ska detta antecknas på kvittensen.
(3 kap 17§)

Bevara kvittens

Allmänna handlingar

Kvittering i register
vid elektronisk
handling

Den som tar emot en
säkerhetsskyddsklassificerad fysisk
handling i säkerhetsskyddsklassen
kvalificerat hemlig ska kvittera
mottagandet med namnteckning och
namnförtydligande på särskilt kvitto i två
exemplar.
(3 kap 17§)

Om handlingen är kvalificerat hemlig ska
Verksamhetsutövaren ska bevara
kvittensen bevaras i minst 25 år.
kvittensen i minst 10 år.
(3 kap 17§)
(3 kap 17§)
Hos myndigheter och annan verksamhet som offentlighets‐ och sekretesslagen
(2009:400) är tillämplig på gäller kraven i första till fjärde styckena endast för
allmänna handlingar.
(3 kap 17§)
Verksamhetsutövaren ska anteckna vem
som är mottagare av en
säkerhetsskyddsklassificerad elektronisk
handling i säkerhetsskyddsklassen
kvalificerat hemlig i handlingen eller i ett
register över kvalificerat hemliga
handlingar.
(3 kap 18§)

Vad som anges i 17 och 18 §§ gäller inte när arkiv‐, expeditions‐, sambands‐
eller tryckeripersonal tar emot en säkerhetsskyddsklassificerad handling för
registrering, kopiering, distribution, arkivering eller förstöring, om inte den som
lämnar över handlingen begär det. Bestämmelserna gäller inte heller för
personal som arbetar med drift av informationssystem när personalen hanterar
lagringsmedium som har tilldelats eller ska tilldelas andra personer.
(3 kap 19§)

Undantag

Om uppgifter i en
säkerhetsskyddsklassificerad handling i
säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig
lämnas muntligen eller genom visning, ska
anteckning om detta göras i handlingen
eller i ett register över kvalificerat hemliga
handlingar.
(3 kap 20§)

Muntlig lämning eller
visning av handling

Medförande
utanför VU
lokaler

Begränsat

Konfidentiellt

Hemlig

Kval.hemlig

Skydd av medförd
handling

Om en säkerhetsskyddsklassificerad handling medförs till eller från verksamhetsutövarens lokaler ska den hållas under omedelbar uppsikt eller
förvaras på ett sätt som så långt som möjligt motsvarar det säkerhetsskydd som gäller för förvaringen av handlingen inom verksamhetens lokaler.
Kraven i första stycket gäller inte om handlingen skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten.
(3 kap 21§)

Medförande till
utlandet

Säkerhetsskyddschefen får i särskilda fall besluta att personal, som är
behörig enligt 2 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), får ta med en försändelse med en
säkerhetsskyddsklassificerad handling i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller lägre till utlandet.
(3 kap 22§)

En säkerhetsskyddsklassificerad handling i
säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig
får inte medföras från
verksamhetsutövarens lokaler utan
tillstånd av verksamhetsutövarens högsta
chef eller motsvarande organ eller den
som sådan chef eller sådant organ
bestämmer.
(3 kap 23§)

Tillstånd att medföra
handling

Inventering

Begränsat

Konfidentiellt

Hemlig

Kval.hemlig
Av 3 kap. 8 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658) följer att
säkerhetsskyddsklassificerade handlingar i
säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig
ska inventeras minst en gång per år.
(3 kap 24§)

Inventering

Säkerhetsskyddsklassificerade
fysiska handlingar i
säkerhetsskyddsklassen hemlig ska
inventeras minst en gång per år.
(3 kap 24§)

Inventering av
lagringsmedier

Lagringsmedier som innehåller uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller
kvalificerat hemlig ska inventeras minst en gång per år.
(3 kap 24§)

Förstöring
Förstöring

Förstöring av allmän
handling

Begränsat

Konfidentiellt

Hemlig

Kval.hemlig

Förstöring av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska ske så att åtkomst och återskapande av uppgifterna omöjliggörs.
(3 kap 25§)
Förstöring av en säkerhetsskyddsklassificerad allmän handling
isäkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalificerat hemlig ska dokumenteras.
(3 kap 26§)

Avveckling eller
återanvändning
av
lagringsmedium

Begränsat

Konfidentiellt

Hemlig

Kval.hemlig

Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för avveckling eller återanvändning av lagringsmedium som används i säkerhetskänslig verksamhet.
Rutiner för avveckling
Rutinerna ska säkerställa att information på lagringsmediet inte kan återskapas.
eller återanvändning
(3 kap 27§)

