
FFS 1993:8
Utkom från trycket 1993-04-16

Krigsarkivets föreskrifter om gallring av handlingar rörande 1993-04-16
ADB-säkerhet;
beslutade den 7 april 1993.

Krigsarkivet beslutar med stöd av 12 § 3 st. arkivförordningen
(1991:446, med ändring 1992:1056) om följande föreskrifter om
gallring av handlingar rörande ADB-säkerhet.

Tillämpning och omfattning

1 §
 Följande föreskrifter gäller för arkiv hos myndigheter under
Försvarsdepartementet.

Föreskrifterna gäller gallring av allmänna handlingar framställda
i ADB-säkerhetssyfte i samband med bearbetning av uppgifter i
upptagningar för ADB oavsett om upptagningarna omfattas av
sekretess eller ej.

Gallring

2 §
 Handlingar som upptas nedan skall gallras efter den gallringsfrist
som angivits i varje särskilt fall.

Med gallringsfrister för hemliga bearbetningar och kvalificerat
hemliga bearbetningar nedan avses endast handlingar framställda i
samband med bearbetning av uppgifter i upptagningar för ADB som
omfattas av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet eller dess
förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
enligt 2 kap sekretesslagen (SFS 1980:100 med ändringar.

Anteckningar om nytt           När de ej erfordras för
lösenord                       tjänsten

Tilldelningar av användar-
identiteter - beslut
-kvalificerat hemliga
 bearbetningar                 25 år
-hemliga bearbetningar          5 år
-övriga bearbetningar          När de ej erfordras för tjänsten



Maskinloggar                   När de ej erfordras för tjänsten

Säkerhetsloggar
- kvalificerat hemliga
  bearbetningar                 25 år
- hemliga bearbetningar          5 år
- bearbetningar som utgör
  obligatoriskt räkenskaps-
  material                      10 år
- övriga bearbetningar          När de ej erfordras för tjänsten

Logginformation för
behörighetsuppdatering
- kvalificerat hemliga
  bearbetningar                 25 år
- hemliga bearbetningar          5 år
- övriga bearbetningar          När de ej erfordras för tjänsten

Registreringar av
användaridentitet
- kvalificerat hemliga
  bearbetningar                 25 år
- hemliga bearbetningar          5 år
- övriga bearbetningar          När de ej erfordras för tjänsten

Avbrotts- och
störningsrapporter
- kvalificerat hemliga
  bearbetningar                 25 år
- hemliga bearbetningar          5 år
- övriga bearbetningar          När de ej erfordras för tjänsten

Driftjournaler
- kvalificerat hemliga
  bearbetningar                 25 år
  hemliga bearbetningar          5 år
- övriga bearbetningar          När de ej erfordras för tjänsten

Förtöringsrapporter
(protokoll) över för-
störda datamedia som
innehållit sekretess-
belagd information
kvalificerat hemliga
 bearbetningar                  25 år
-hemliga bearbetningar           5 år

Förteckningar över data-



media som innehåller
eller innehållit
sekretessbelagd
information
-kvalificerat hemliga           25 år efter senast
 bearbetningar                  antecknat datamedium
- hemliga bearbetningar          5 år efter senast
                                antecknat datamedium
Kassations- och
avyttringsrapporter
(protokoll)
- kvalificerat hemliga
bearbetningar                   25 år
hemliga bearbetningar            5 år
övriga bearbetningar            När de ej erfordras för tjänsten

Kvitton vid utlämning
av datamedia m.m.
-kvalificerat hemliga
 bearbetningar                  25 år
-hemliga bearbetningar           5 år
-övriga bearbetningar           När de ej efordras för tjänsten

Förteckningar över
närvarande vid
KH-bearbetning i dator          25 år

Nyckel- och kodkorts-
kvittenser                      1 år efter återlämnandet

1. Denna författning träder i kraft den 22 april 1993.

LEIF GIDLÖF

Mats Burell


