


Det eneste sikre er å makulere alt…



– Alt du ikke ønsker på forsiden av avisen, 
må du ha en sikker løsning på
 
Alle personer, bedrifter og organisasjoner har informasjon som kan skade om 
den kommer på avveie. Stadig mer informasjon lagres elektronisk, og bruk av 
skjerm har erstattet papirutskrifter. Det som skrives ut har et stadig høyere 
innhold av sensitiv informasjon. Når du kaster papir kan det fort skje at sensi- 
tive dokumenter blir liggende i mellom annet papiravfall. Det finnes mange 
eksempler på hvordan feil håndtering av sensitiv informasjon har fått første- 
sideoppslag i avisene. 

Sensitiv informasjon har blitt funnet på søppeldynga, i en container på baksiden 
av et bygg eller liggende i en veikant. Sensitiv informasjon på avveie kan få 
store personlige konsekvenser, både for den som er rammet og for den som er 
ansvarlig for håndteringen av informasjonen. Det eneste sikre er å makulere alt!
 
Helsevesenet, rettsvesenet og de største aktørene i næringslivet har høyt fokus 
på håndtering av sensitiv informasjon og har implementert gode rutiner. Allikevel 
kan det gå galt. Det skyldes at rutinene ikke er innarbeidet i alle ledd og at 
selve makuleringsløsningen ikke er sikker nok. 

For store deler av næringslivet er håndtering av sensitiv informasjon langt fra 
tilfredsstillende. Vi trenger ikke lete lenge for å finne eksempler på ansatte 
som oppdager lønnsslipper i søpla, bedriftshemmeligheter på en brukt PC eller 
gjenglemte styredokumenter på et konferansehotell. Det handler om å ta 
kontroll over egen informasjon – slik at sensitiv informasjon aldri kommer på avveie. 

Norsk Makulering tar disse utfordringene på alvor og har løsninger for makulering 
og destruksjon av sensitivt materiale som tilfredsstiller lovverkets krav. Vi 
destruerer og makulerer etter de strengeste krav slik at det innsamlede 
materialet aldri kan brukes igjen i sin opprinnelige form.

Norsk Makulering er landets største og mest komplette leverandør av makulerings-
tjenester og behandler hvert år mange tusen tonn papir med sensitiv informasjon. 
En stor andel av materialet som blir sortert og kvernet, gjenbrukes som råvarer 
i nye produkter.

Det eneste sikre er å makulere alt...



Ansatt fant organisasjons-
kartet i søppelkassen – 
han var ikke en del av det...
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Sikkerhet i hele verdikjeden og sertifiserte 
rutiner betyr kvalitet for deg som kunde
 
Sikker beholder
Det du leverer i makuleringsbeholderen vil aldri bli sett av uvedkommende – hverken 
internt eller videre i prosessen. Beholderen er plombert og kan ikke åpnes uten å bryte 
plomberingen.

Sikker logistikk
Makuleringsbeholderen behandles som verditransport gjennom hele prosessen, fra 
den hentes i dine lokaler og helt til innholdet er destruert.

Sikkerhetsgodkjent og uniformert personell
Alle våre medarbeidere er sikkerhetsgodkjente. For å bli sikkerhetsgodkjent i Norsk    
Makulering må man gjennomgå omfattende opplæring og levere utvidet politiattest.

Sikkert destruksjonsanlegg
Innholdet i makuleringsbeholderen destrueres på godkjent anlegg med streng adgangs- 
kontroll og kvalitetssikrede rutiner.

Sikker makulering
Norsk Makulering er Norges største og mest komplette leverandør av sikkerhetsmakulering. 
Våre kunder er både offentlige og private virksomheter, blant annet flere departementer, 
etater, bank/finans, helseforetak, advokater og annen næringsvirksomhet.  Vi er den eneste 
aktøren i Norge som er ISO-sertifisert for sikkerhetsmakulering. Norsk Makulering er 
en del av Norsk Gjenvinning-konsernet.

Frakt åpen bil Salg Funnet og solgt til hvem?Papirkurv

Frakt lukket bil Makulert Borte for alltidLåst beholder
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Tømte søppeldunken 
i containeren – 
fant lønnsslippen 
til sjefen...
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Sikkerhetsmakulering er løsningen 
for deg som vil ha full kontroll 

Sikkerhetstesten
Det er skremmende å tenkte på hvor mye informasjon vi ikke har kontroll på. 
Spørsmålet er: Hvor sikker er din virksomhet? På våre nettsider finner du en 
egen sikkerhetstest som gir en indikasjon på om du har sikre rutiner eller ikke. 
Sikkerhetstesten er også et godt utgangspunkt for å finne riktig makulerings-
løsning for din virksomhet.

Sikker makulering
Ditt sensitive materiale transporteres til vårt anlegg og makuleres umiddelbart 
ved ankomst. Vårt anlegg er sikret og har adgangskontroll, alarmer og over-
våkning. Det er kun sikkerhetsklarert personell som har adgang til anlegget. 
Når vi makulerer papir, benytter vi en stor kvern som krysskutter papiret i små 
biter slik at det ikke er mulig å gjenskape det opprinnelige innholdet. Papiret blir 
deretter sendt til gjenvinning. 

Sikker datasletting
En stor andel av den sensitive informasjonen finnes i elektronisk format. Det 
er viktig at det finnes sikre og gode løsninger for destruksjon og makulering 
av elektronisk informasjon. Norsk Makulering tilbyr sletting og destruksjon av 
alle typer lagringsenheter, slik som harddisker, USB-minnebrikker, CD-plater, 
alle typer tape mm. Vi benytter degaussing for alle magnetiske lagringsenheter. 
I tillegg utfører vi kverning og granulering. 

Sikker destruksjon
Tenk på brand protection – merkevarebeskyttelse. Hva skjer hvis varepartier 
blir kastet og andre får tak i det? Norsk Makulering håndterer mye mer enn 
bare dokumenter og lagringsmedier. Mange bedrifter har behov for destruksjon 
av andre produkter som for eksempel klær, uniformer, matvarer og piratkopier. 
Vi har trygge og gode løsninger for dette og leverer sikker destruksjon av alle 
typer produkter. 

Norsk Makulering har utviklet en egen sikkerhetsløsning 
som omfatter alt fra kartlegging av kundens behov til tilrette-
legging av løsning og sluttdokumentasjon. Vi kaller dette 
Sikkert Kontor™. Ta kontakt med oss for mer informasjon!



– De beste på behandling 
av sensitiv informasjon

Det eneste sikre er å makulere alt…

– Vi har hovedfokus på sikkerhet. Det er ekstremt viktig for 
oss og våre kunder. På dette området er Norsk Makulering de 
beste i markedet. Det sier Soft Service Manager Erik Schøler 
Nielsen i CBRE i Stavanger. De leverer tjenester som renhold, 
kantine, sikkerhet og beredskap til Halliburton, som driver i 
oljebransjen. 

Selskapet hans har vært en meget fornøyd kunde av Norsk 
Makulering siden 2014. Tjenestene de kjøper er sikkerhets-
makulering av kontorpair og destruksjon av lagringsmedia som 
harddisker, CD, minnepenner, mm. Schøler Nielsen sier at 
Norsk Makulering er et selskap preget av profesjonalitet og 
konfidensialitet. 

De tre viktigste tingene for ham og selskapet hans er: – Pålite-
lighet, serviceinnstilling og fleksibilitet. Alt dette leverer Norsk 
Makulering på en utmerket måte, og det har ikke vært noen 
feilskjær etter at avtalen med dem ble inngått.

– Jeg har jobbet i beredskaps- og sikkerhetsbransjen i Danmark 
og kan med trygghet si at Norsk Makulering er de beste på det 
norske markedet, mener Schøler Nielsen.
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Ta kontakt med oss for mer informasjon eller for 
å avtale besøk med en av våre kundeansvarlige. 

På våre nettsider www.norskmakulering.no finner du Makuleringsbloggen 
samt guidene Sikkerhetsmakulering og Sikker destruksjon og datasletting. 
Guidene kan lastes ned gratis. 

Telefon kundesenteret: 09710
E-post: 09710@norskmakulering.no

Besøksadresse til hovedkontoret:
Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker

Postadresse:
Postboks 567 Skøyen, 0214 Oslo
 
Avdelingskontor Larvik:
Nedre Fritzøegate 1-3, 3264 Larvik



Makulering er en investering 
i virksomhetens økonomi, 
arbeidsmiljø, sikkerhet og 
omdømme. Tar dere sikker- 
het på alvor, unngår du 
problemer. Det er lønnsomt 
i lengden.

Det er viktig å utarbeide 
rutiner som omhandler 
hvilke dokumenter som 
skal destrueres, til hvilken 
tid og på hvilken måte. 
Løsningen må være så 
lettvint, trygg og effektiv 
at det er praktisk og tids-
besparende å benytte den.



R
åd &

 Vink A
S




