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Godkjenning - Sletteverktøy - WipeDrive - WipeDrive
Nordics - 2022
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) viser til søknad av 5. november 2020 fra WipeDrive
Nordics om godkjenning av sletteverktøyet WipeDrive.
NSM har vurdert deres søknad og kommet frem til følgende vedtak:
Vedtak:
NSM innvilger godkjenning for bruk av WipeDrive til sletting av data på
lagringsmedier jf. virksomhetsikkerhetsforskriften §§ 16, 17 og 23. Etter en
helhetsvurdering av dokumentasjonen er det konkludert med at sletteverktøyet
tilfredsstiller krav til sikker sletting av data iht. Common Criteria, gjeldende standarder
og NSMs Håndbok i destruksjon av dokumenter og lagringsmedier.
Ingen tekniske endringer skal gjennomføres uten forhåndsgodkjenning av NSM.
1. Bakgrunn
WipeDrive Nordics har søkt om godkjenning av WipeDrive til sikker sletting av data på
lagringsmedier. NSM beklager at saken ikke har blitt saksbehandlet tidligere.
2. Rettslig bakgrunn
Destruksjon av dokumenter og lagringsmedier med sikkerhetsgradert informasjon skal
gjennomføres iht. krav i sikkerhetsloven med forskrifter. Virksomhetsikkerhetsforskriften §§
16, 17 og 23 regulerer krav til bruk av evaluerte og sertifiserte produkter og tjenester, samt
krav til destruering. Dette er videre utdypet i NSMs Håndbok i destruksjon av dokumenter og
lagringsmedier. Sertifisering og evaluering utført i andre land kan ligge til grunn for
godkjenning, der en slik vurdering er gjennomført.
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3. Konklusjon
NSM har gjennomgått dokumentasjonen og finner at den tilfredsstiller krav til sikker sletting
og destruksjon av lagringsmedier iht. sikkerhetsloven med forskrifter, Common Criteria og
gjeldende standarder. Produktet vil bli oppført på en liste over godkjente sletteverktøy på
hjemmesiden til NSM.

Med hilsen

Jørn Arnesen
Fung. kontrolldirektør
Kristian Bae
Seksjonssjef
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