
Sisteleddsikkerhet -
korrekt avhending av IKT-utstyr



▪ Etablert i 1988.

▪ Kunder innenfor privat og offentlig sektor 

med høye og beviste krav til sikkerhet.

▪ Behandler alle former for elektronisk utstyr som 

inneholder lagring.

▪ Gjenbruksprosenten på PCer i 2017: 65%.

▪ Resterende produkter gjennomgår en 

miljømessig korrekt gjenvinning (mer enn 95% 

nyttiggjøres).

▪ AD er 100% eid av NORSIRK. 

▪ Underlagt sikkerhetsloven.

OM OSS



▪ Informasjon på avveie ved avhending

▪ Manglende forståelse for hva som 

regnes som nødvendig og sikker 

avhending

▪ Virksomheter har mangelfulle 

prosesser for behandling av data på 

IT-utstyr når det skal avhendes

▪ Sisteleddsikkerhet – viktig, men hva 

er det?

HAGLE, SLEGGE ELLER RETT I  FJORDEN?



Manglende forståelse for hvordan sletting av informasjon skal utføres.

SLETTING AV DATA



DATA PÅ AVVEIE



• Det er et farlig sjansespill å ikke ta 

Sisteleddssikkerhet på alvor.

• Utfordringen starter i det 

øyeblikket du skrur av strømmen. 

Sisteleddsikkerhet avsluttes med 

at virksomheten mottar 

dokumentasjonen på at sikker 

sletting er utført.

• Etterlevelse av skjerpet 

personvernlovgivning forutsetter 

sikker sletting av data.

• Ta miljøansvar: Gjennom 

gjenvinning og gjenbruk.

STATUS ER AT



HVA ER GODT NOK?



FRA «SIKKER SLETTING» TIL «SISTELEDDSIKKERHET»

Autorisert 

personell

Forsvarlig 

sikring

ved avhenting 

og transport

Sikker 

oppbevaring

etter mottak

Sertifiserte og

godkjente

sletteverktøy

Full rapport,

dokumentert 

sletting og 

sporbarhet

Klar til 

gjenbruk/

gjenvinning

Definisjon Sikker Sletting:
Sikker sletting er dokumentert sletting med 
godkjente sletteverktøy

Definisjon Sisteleddsikkerhet:
Rutiner og tiltak som sikrer forsvarlig og lovmessig       
håndtering av lagrede data ved avhending av IT-utstyr.
I tillegg miljømessig korrekt behandling av utstyret.



▪ Rådgivning før oppdraget

Ved starten av oppdraget får kunden veiledning av våre 

eksperter: Om sikker håndtering ved avhending, sikker retur, 

dokumentasjon og rapportering, gjenbruk og gjenvinning.

1 RÅDGIVNING

AD har siden 1988 jobbet med avhending av IT-utstyr og sikker sletting. 

Våre medarbeidere gjennomgår opplæring i informasjonssikkerhet.

Rådgivning



2 SIKKER LOGISTIKK

I samråd med kunden organiserer vi sikker transport og eventuell 

bistand fra våre autoriserte ansatte.

▪ Returbokser og organisering av logistikk:

Ved bestilling avgjøres egnet størrelse på sikre returbokser og 

smart logistikk for returen i sin helhet. Kan kombineres med 

levering av nytt utstyr. Returboksene har unik ID og full 

sporbarhet

▪ Pakking

Autorisert personell kan stå for pakking av utstyr før transport.

▪ Bemannet transport

Autorisert personell kan følge utstyret hele veien.

▪ Lokal sletting

Autorisert personell kan utføre sletting på lokasjon hos kunde.

Sikker

logistikk



3 SIKKER LAGRING

Sikkert hele veien: Enhetene fraktes i ADs sikre 

returbokser, med transportør som har hatt 

sikkerhetsgjennomgang med AD.

▪ Sikrede lokaler

AD er underlagt Sikkerhetsloven, og lokalene er 

sikret på forskriftsmessig måte. Kun autorisert 

personell har adgang til området hvor utstyret 

lagres frem til sletting.

Sikker

lagring



4 SIKKER SLETTING

Alt skal slettes: Sikker sletting skal utføres på alt som har 

minne.

▪ Sletting med programvare

Nasjonal sikkerhetsmyndighets liste over godkjent 

programvare benyttes. Kjennetegn: Overskriving av all 

lagringsplass og utstedelse av slettebevis på fullført 

operasjon.

▪ Avmagnetisering

Magnetiske lagringsmedier som ikke lar seg slette med 

programvare avmagnetiseres med degausser. 

▪ Makuleringskvern 

Flash-basert lagring som for eksempel SSD-disker, 

minnepinner og mobiltelefoner som ikke kan slettes med 

programvare går i makuleringskvern.

Sikker

sletting



SIKKER SLETTING – SLIK GJØR VI DET

FOR GJENBRUK:

Vi bruker sletteprogramvare 

anbefalt/godkjent av 

myndighetene.

KAN IKKE GJENBRUKES:

Vi bruker degausser som 

avmagnetiserer 

lagringsmediet.

KAN IKKE GJENBRUKES 

ELLER AVMAGNITISERES:

Kretskort/minne fra disse 

enhetene må makuleres i en 

kvern som krysskutter til 

elektronikken er pulverisert.



5 DOKUMENTASJON / REVISJONSSPOR

Dokumentasjon

Vi benytter sletteverktøy godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

(NSM). Vi har en rekke kunder som krever ekstra høy grad av 

sikkerhet, slik som offentlige instanser, bank, finans, 

konsulentselskaper, med flere.

▪ Dokumentasjon og rapportering er nødvendig for å opptre i 

samsvar med Personopplysningsloven, Helseregisterloven og 

Pasientjournalloven. Dette hører også med for bedrifter med 

ISO-standardisering og for rapportering på miljøpåvirkning og 

samfunnsansvar i årsrapporten.

▪ Behandlings- og sletterapporten vi utsteder gir full oversikt over 

utstyret som er levert og status for hver enkelt enhet på 

serienummer/IMEI-nummer.

▪ Databehandleravtalen som er inkludert i våre avtaler er i 

samsvar med EUs nye personopplysningslov fra mai 2018.



6 MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST

Stadig strengere miljøkrav og den sirkulære økonomien har 

innvirkning på alle virksomheter.

▪ AD bidrar til fornuftig gjenbruk og gjenvinning av alt utstyr 

som avhendes. 

▪ Bedrifter som involverer AD i utskiftning av PC-parken 

bidrar til den sirkulære økonomien.

▪ AD sørger for å realisere en best mulig restverdi på 

utstyret som avhendes. 

▪ Gjenvinningsgrad på ikke-gjenbrukbart er på mer enn 

95 prosent. Komponentgjenbruken er økende.

▪ Dokumentasjon på bruk av ADs tjenester inngår i 

miljørapporteringen hos våre kunder.

Miljø- og

økonomisk

gevinst



▪ Avskrevet utstyr representerer en restverdi

▪ Brukt kvalitetsteknologi lever videre

▪ Vi skal gjenbruke mest mulig

▪ Miljøet påført størst belastning i 

produksjonsfasen av en PC

▪ Gjenvinning er viktig av hensyn til miljøet og 

sjeldne jordmetaller

▪ Som del av revisjonssporet leveres en 

miljørapport som bidrar til virksomhetens 

miljøregnskap

LØNNSOMT og/eller MILJØANSVAR?



Sisteleddsikkerhet gir deg trygghet gjennom:

▪ Sikker sletting og dokumentasjon

▪ Overholdelse av norsk lov og beskyttelse av 

verdier

▪ Bidrag til sirkulær økonomi - gjenbruk og 

gjenvinning

▪ Realisering av økonomisk restverdi

KORT OPPSUMMERT:

Dagens situasjon:

▪ Det er manglende forståelse for hva som er 

sikker avhending

▪ Virksomhetene har mangelfulle prosesser og rutiner 



Alternativ Data AS

Telefon +47 9325 1800  

E-post: post@ad.no

www.ad.no


