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SIKKER MAKULERING
OG DESTRUKSJON

Sikker håndtering av sensitiv informasjon. Makulering og destruksjon 
av dokumenter, elektroniske lagringsmedier og en rekke andre typer 

produkter som klær, våpen og medikamenter

– vi ordner det!
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Sensitivt materiale på avveie
Konsekvensene av sensitivt materiale på  
avveie kan være store, både for virksom-
heten som berøres og for den som er ans-
varlig for håndteringen. Enkelte ganger blir 
konsekvensene så store at skaden kan 
være uopprettelig. Slike konsekvenser kan 
være knyttet til erstatningsansvar, konkur-
ransekraft eller virksomhetens økonomiske 
utvikling og omdømme. I tillegg kan det med-
føre strafferettslig ansvar. 

Norsk Gjenvinning tilbyr en oppdatert og 
profesjonell makulerings- og destruksjons-
tjeneste. Vi har den beste og sikreste løs-
ningen i markedet innenfor destruksjon og 
makulering av sensitivt materiale. Disse 
prosessene utføres etter definerte rutiner  
knyttet til egne sikre anlegg. Alle våre med- 

arbeidere har gjennomgått tilpasset opplæring 
og har signert taushetserklæring. 

Alle våre tjenester er basert på de krav som 
er definert i lovverket. Krav som retter seg 
mot prosesser knyttet både til innsamling og 
behandling. I tillegg har vi tatt hensyn til de 
krav og behov våre kunder har i forhold til en 
praktisk og enkel løsning som fungerer. 

Vårt konsept er basert på en lukket og kon-
trollert innsamling. Det betyr at det innsam-
lede materialet fraktes direkte til et av 
våre behandlingsanlegg. Her gjennomføres 
destruksjon og makulering i kontrollerte 
prosesser og etter de strengeste krav. Dette 
sikrer at det innsamlede materiale aldri kan 
brukes igjen i sin opprinnelige form.
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Sensitivt materiale på 
avveie får nesten alltid 
konsekvenser: 
– vi ordner det!
I Norsk Gjenvinning er det rom for både de store, visjonære tankene og de konkrete, nære handlingene 
– hver eneste dag. De store, visjonære tankene er knyttet til vår visjon om at avfall blir løsningen på 
fremtidens ressursproblemer. De nære, konkrete handlingene omfatter all aktivitet som utføres innenfor 
våre virksomhetsområder – hver eneste dag og over hele landet. Handlinger som i sum bidrar til å 
gi mer en 40 000 kunder en enklere hverdag. Alle disse handlingene skal være preget av våre felles  
verdier: proaktivitet, ansvarlighet, kremmerskap og lagånd. Sagt på vår måte: – vi ordner det!
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Vi makulerer og destruerer alt!
Vi makulerer mye mer enn dokumenter og 
det som er trykket på papir. Alle medier som 
inneholder informasjon kan representere 
en potensiell risiko. Ikke minst elektroniske 
medier som for eksempel harddisker og  
mobiltelefoner. Vi har også løsninger for dette. 

Behov for destruksjon kan også være 
knyttet til produkter og varer som ikke 
skal ut på markedet. Feilproduksjon, over-
skuddsvarer og piratkopier er eksempler på 
tilfeller der sikker destruksjon er påkrevd. 
På samme måte har vi også erfaring med  

 
destruksjon av medikamenter og våpen.  
Hyppige oppdragsgivere er Politiet, Toll-
vesenet og andre offentlige myndigheter og 
kontrollorganer. 

En sikker verdikjede med kontroll i alle ledd 
fra innsamling til endelig destruksjon er 
sikret gjennom rutiner og prosesser som er 
innarbeidet.  

Bergen

OSLO

Trondheim

Bodø

Tromsø

Stavanger

Kartet viser hvor Norsk 
Gjenvinning-konsernet 
er representert

Anlegg: 
 Hovedanlegg i Larvik samt anlegg 
 i Oslo. Tar oppdrag over hele landet

Tjenester: 
 Innsamling, makulering og destruksjon
Volumer: 
 Ca. 3 200 tonn pr. år

Kunder: 
 Offentlige myndigheter, bank-/finans- 
 og kredittinstitusjoner, advokatkontorer, 
 konsulentselskaper og øvrig 
 næringsvirksomhet   

Sertifiseringer:
 ISO 9001, ISO 14001 og
 OHSAS 18001

En del av et konsern: 
 Norsk Gjenvinning Sikkerhet er en 
 del av Norsk Gjenvinning-konsernet 
 som er Norges største aktør innenfor 
 gjenvinning og miljøtjenester.  

 Norsk Gjenvinning samler inn over  
 1,7 millioner tonn avfall fra mer enn
  40 000 kunder, har 1 450 medar- 
 beidere og en årlig omsetning på 
 4 milliarder kroner.

Kort om Norsk Gjenvinning 
Sikkerhet
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En sikker prosess
Norsk Gjenvinning tilbyr en av de sikreste løs-
ningene på markedet, og hele virksomheten 
er underlagt kvalitets- og sikkerhetskrav som 
rutinemessig revideres. Vi tar hånd om kun-
dens materiale på en effektiv og miljømessig 
god måte. 

Vi har egne sjåfører og biler som er tydelig 
uniformert og profilert. Alle medarbeidere er 
utstyrt med ID-kort. Alle våre biler er lukket 
og tilpasset transport av materiale til sikker-
hetsmakulering. Våre makuleringsanlegg har
fysiske sikkerhetstiltak, adgangskontroll,  
alarmer og videoovervåking.  Hovedanlegget 
brukes kun til sikkerhetsmakulering.  

Alle ansatte har gjennomgått sikkerhets-
opplæring og skrevet under på taushets- 
erklæring. 

Våre løsninger
Vi tilbyr fleksible løsninger tilpasset kun-
dens behov. Felles for alle våre løsninger 
er at vi følger de høyeste krav til både sik-
kerhet og kvalitet.  Dermed kan våre kunder 
være trygge på at alt innsamlet materiale blir 
destruert i henhold til avtale. I tillegg har vi 
selvsagt et høyt fokus på at all håndtering 
er miljøriktig.   

Abonnement
Vår mest prisgunstige løsning som innebærer 
en forhåndsavtalt byttefrekvens av et fast 
antall beholdere. 

Behovshenting
Vår mest brukte løsning med avtale om 
utstyrsleie. Kunden ringer vårt kundesenter 
ved behov for bytting av full beholder.  

Enkelttjeneste/ryddeoppdrag
Aktuelt ved tidsavgrensede oppdrag som for 
eksempel arkivrydding. Beholder etter ønske 
og behov plasseres ut og fylles av kunden. Vi 
henter når den er full. 

Sikkert kontor
De fleste har et forbedringspotensial knyttet 
til kontroll av sensitiv informasjon. Vårt kon-
sept “Sikkert kontor” innebærer at vi sam-
men med kunden analyserer og kartlegger 
eksisterende løsning og avdekker brister i 
forhold til lovverk og definerte krav. Etter en 
slik gjennomgang lager vi en sluttrapport med 
forbedringstiltak og forslag til fremdriftsplan. 
Dersom gjennomgangen ender i en avtale 
med oss er analysen gratis, og du får vårt 
eget bevis for et “Sikkert kontor”. I konseptet 
inngår også tilgang til en egen portal der all 
nødvendig dokumentasjon er lagret. I portalen 
finnes også full oversikt over innsamlede 
mengder, kostnader og utstyr.

Behov for en profesjonell 
og oppdatert makulerings- 
tjeneste?
– vi ordner det!
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Våre beholdere

Basert på kundens behov avtaler vi type 
og antall beholdere som skal utplasseres.  
Beholderne er plomberte og/eller låste og 
har en slisse for innkast i lokket. Alle våre 
beholdere har hjul og kan enkelt flyttes 
rundt. Våre beholdertyper er: 

140 liter
Rommer 60 kg papir
h: 1 070 mm, b: 450 mm, d: 560 mm

240 liter
Rommer 80 kg papir
h: 1 070 mm, b: 580 mm, d: 740 mm

660 liter
Rommer 250 kg papir
h: 1 180 mm, b: 1 360 mm, d: 770 mm

Makulering og destruksjon

Dokumenter

Optiske medier 
- CD, DVD, blue-ray

Magnetiske medier 
- harddisker
- videokasetter
- karbonfibertape
- ZIP, DAT, DLT

Halvledermedier 
- USB-minnebrikke
- SD-minnekort
- m.m.

Produkter som
- klær
- sko
- våpen
- kosttilskudd/medikamenter
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Sikker makulering 
på høyt nivå?
– vi ordner det!

Sletting av datalagringsmedier
Degaussing er en tjeneste for sletting av  
datalagringsmedier. All informasjon lagret på 
diverse datalagringsmedier fjernes sikkert 
og enkelt. Behandlingsmåten er godkjent 
av Norsk Sikkerhetsmyndighet for sletting 
av informasjon inntil gradering HEMMELIG. 
Degaussing er en avmagnetiseringsprosess 
som fjerner all lagret informasjon.

Normalt gjennomføres denne prosessen på 
et av våre anlegg i Oslo eller Larvik. Vi har 
også mobilt degaussingutstyr som gjør det 
mulig å gjennomføre dette også hos kunden. 
Tjenesten kan kombineres med kverning av 
datalagringsmedier.

Kverning av datalagringsmedier
Norsk Gjenvinning Sikkerhet tilbyr kverning 
av datalagringsmedier. I begrepet ligger alt 
fra harddisker til CD-er, disketter, backup- 
taper og andre typer minnekort. Lettere  
lagringsmedier kvernes ned til 2x2 cm og blir 
deretter sendt til energigjenvinning. Tyngre 
lagringsmedier fragmenteres ved makuler-
ingsanlegget for metall. Alle prosesser 
overvåkes og kontrolleres av vårt personell. 
Tjenesten egner seg for alle medier som 
inneholder sensitiv og særlig sensitiv infor-
masjon og kan kombineres med tjenesten 
for degaussing.
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Her er en overskrift

“Vi har hatt Norsk Gjenvinning som leverandør i mange år og de henter nå sikkerhets-
makulering for oss på alle våre lokasjoner i Telemark, fra Kragerø i sør til Rjukan i nord.

For oss som jobber i sykehus er det viktig at vi kan stole på at våre sensitive papirer 
blir makulert på en sikker måte.
Norsk Gjenvinning Sikkerhet setter sikkerheten høyt og vi har god dialog ifht henteru-
tiner både på de vi har faste henterutiner på og det som er mer ad-hoc.
 
Sykehuset er godt fornøyd med de tjenestene vi får fra Norsk Gjenvinning Sikkerhet.”

Kunde: Sykehuset Telemark
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Norsk Gjenvinning AS
Postboks 567, Skøyen NO-0214 OSLO
Telefon hovedkontor: 22 12 96 00

www.norskgjenvinning.no

Sikkerhet
Kundeservice: 09710
E-post: 09710@norskgjenvinning.no
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