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Gjelder objektsikkerhetsforskriften
også for private?
– Objektsikkerhetsforskriften gjelder for alle private
objekteiere, der Forsvarsdepartementet har fattet
vedtak om at virksomheten underlegges sikkerhets
loven.

Hvem har ansvar for utvelgelsen av
skjermingsverdige objekter?
– Det er departementene som innenfor sitt
fagområde utpeker skjermingsverdige objekter
og fastsetter klassifiseringsgrad.

Hva skal det skjermingsverdige objektet
beskyttes mot?
– Det skjermingsverdige objektet skal sikres mot
spionasje, sabotasje og terrorhandlinger, slik det
er beskrevet i objektsikkerhetsforskriften.

Hvem er ansvarlig for sikringstiltakene
på et skjermingsverdig objekt?
– Det er den som råder over virksomheten på
objektet som er ansvarlig for å gjennomføre
sikringstiltak i henhold til klassifiseringsgrad.

Hvor finner jeg mer informasjon om dette?
– NSM har utarbeidet en veileder i objektsikkerhet
som omtaler disse punktene mer detaljert.
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Utvelgelse, klassifisering og
beskyttelse av skjermingsverdige
objekter

Hva er hensikten med
objektsikkerhet?

Hva er et skjermingsverdig
objekt?

Hvilke tiltak kreves?

Gjennom objektsikkerhet skal vi oppnå bedre
sikring av objekter med stor samfunnsmessig
betydning, som kan være terror-, sabotasje- eller
spionasjemål.

Et skjermingsverdig objekt er eiendom, område,
bygning, anlegg, transportmiddel eller materiell, som
kan skade rikets selvstendighet og sikkerhet og andre
vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, om det blir
utsatt for sikkerhetstrusler. Objekter kan være et
direkte eller et indirekte mål.

Et skjermingsverdig objekt skal beskyttes med sikker
hetstiltak som til enhver tid skal utgjøre en grunnsik
ring. Sikkerhetstiltakene skal være en kombinasjon av:

Reglene om objektsikkerhet skal sikre en helhetlig
og overordnet tilnærming på tvers av samfunnssek
torene når det gjelder utvelgelse, beskyttelse og
tilsyn med skjermingsverdige objekter.
Det stilles krav til objekteierne om å iverksette
sikkerhetstiltak for å beskytte identifiserte skjer
mingsverdige objekter.

Hvem omfattes av regelverket?
Sikkerhetsloven og objektsikkerhetsforskriften
gjelder for:

Det skal være en høy terskel for utvelgelse av skjer
mingsverdige objekter. Det må dreie seg om objekter
som etter en skadevurdering må anses helt essensielle
for samfunnsviktige interesser. Disse kriteriene foran
kres i objektets
a) betydning for sikkerhetspolitisk krisehåndtering
og forsvar av riket,
b) betydning for kritiske funksjoner for det sivile
samfunn,

 forvaltningsorganer i stat og kommune

c) symbolverdi, og

 leverandører av varer eller tjenester i forbindelse
med sikkerhetsgraderte anskaffelser

d) mulighet for å utgjøre en fare for miljøet eller
befolkningens liv og helse

 annet rettssubjekt som eier eller på annen
måte har kontroll over eller fører tilsyn med
skjermingsverdig objekt (etter vedtak fra
Forsvarsdepartementet)

Skjermingsverdige objekter skal klassifiseres i forhold
til den skade som kan oppstå dersom objektet
utsettes for sikkerhetstruende virksomhet. Objek
tene klassifiseres som meget kritisk, kritisk eller viktig.
Hvilken klassifiseringsgrad det skjermingsverdige
objektet har, vil være sikkerhetsgradert informasjon.

barrierer – av fysisk, elektronisk eller administrativ art
deteksjonstiltak – for å avdekke hvorvidt barrierer
brytes fra innsiden eller utsiden
verifikasjonstiltak – for å etablere en situasjonsforstå
else hvis en hendelse inntreffer
reaksjonstiltak – for å sikre opprettholdelse av det
skjermingsverdige objektets funksjonalitet
De forebyggende sikringstiltakene som iverksettes skal
virke i forhold til et sammensatt trusselbilde. I dette
trusselbildet kan både terrorister og fremmede stater
bruke ulike midler for å utføre uønskede handlinger.
Etablering av tiltak må tilpasses det enkelte objekt.
Ytterligere tiltak skal iverksettes ved økt
sikkerhetsrisiko.
I objektsikkerhetsregelverket stilles det også spesifikt
krav til et skjermingsverdig objekt om:
 Tiltak mot etterretningsvirksomhet
 Tilrettelegging for beskyttelse av IKT-infrastruktur
 Tiltak mot elektromagnetisk puls og høyfrekvente
mikrobølger
 Tilrettelegging for bruk av sikringsstyrker
 Rutiner knyttet til sikkerhetsklarering og
autorisasjon
 Rutiner i forbindelse med besøk

