Styrets og administrerende
direktørs årsberetning
(Alle tall i parentes er for 2018)

S

elskapet eies 100 % av Drammen
kommune og er organisert som
et konsern. Konsernet består av
Lindum AS, som har hovedbase i Drammen, samt datterselskapene Lindum Kommunalservice AS (gjenvinningsstasjonen
i Drammen), Lindum Oredalen AS i Asker
(deponi), Lindum Egge AS i Lier (deponi)
og Lindum Sør (deponi og containervirksomhet på Sørlandet), I tillegg eier Lindum
AS 24,9 % av Grønt Skifte AS (utviklingsselskap knyttet til biologiske prosesser).
Bygningen til Hardanger Gjenvinning AS
(gjenvinning av metall i Kinsarvik) ble
solgt i 2019, etter at driften på anlegget
ble avsluttet i 2018. Dette selskapet vil bli
fusjonert inn i Lindum AS i 2020.
Utviklingsselskapene Lindum Prosjekt AS
og Lindum Prosjekt 2 AS ble begge
fusjonert inn i Lindum AS i 2019.
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Fortsatt drift
Ved utarbeidelse av regnskapet er det lagt
til grunn at forutsetningen for videre drift
er til stede. Årsregnskapet gir et korrekt uttrykk for konsernets utvikling og finansielle
stilling for 2019. Det har ikke inntruffet
forhold som kan være av betydning for
bedømmelsen av selskapets stilling.
Effekten av Korona-viruset blir omtalt
under fremtidsutsikter.

Den økonomiske utviklingen
Omsetningen i konsernet ble MNOK 642
(623). Det tilhørende driftsresultat ble
MNOK 53 (91) mens resultat før skatt ble
MNOK 53 (89).
Morselskapet Lindum AS hadde en
omsetning på MNOK 571 (503) med et
driftsresultat på MNOK 14 (37) og et
resultat før skatt på MNOK 33 (44).

Styret registrerer at lønnsomheten har
svekket seg vesentlig fra året før. For både
morselskap og konsernet som helhet.
Nedgangen skyldes i stor grad at man fikk
redusert deponikapasitet ved flere anlegg
i 2019 (Drammen, Oredalen og Tønsberg)
grunnet forsinket behandling av flere
tillatelser hos Fylkesmannen og forsinkelser av en del større prosjekter. Dette har
ført til en periodisk nedgang i lønnsomheten i 2019. Flere tillatelser er nå er på
plass og kapasiteten har dermed tatt seg
opp igjen. Fra og med fjerde kvartal var det
igjen god fart i deponivirksomheten.
I tillegg til dette jobbes det med å bedre
lønnsomheten på flere avdelinger. Dette
arbeidet er godt i gang.

Selskapsstruktur
Lindum AS

Lindum
Oredalen AS

Lindum
Egge AS

(51 %)

(51 %)

Lindum
Kommunalservice AS
(100 %)
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Lindum
Sør AS

Grønt
Skifte AS

(51 %)

(24,9 %)

Diversifisert virksomhet
Lindum har en rekke ulike virksomhetsområder som organisatorisk er delt inn i
3 forretningsområder: Forurensede masser
og deponi, Biologisk avfallsbehandling og
Gjenvinning og Miljø.
Forurensede masser og deponi omfatter mottak og behandling av forurensede
masser og spesielle industrielle fraksjoner
samt deponering av spesifikke avfallsfraksjoner og masser.
Biologisk avfallsbehandling omfatter
behandling av avløpsslam, våtorganisk
avfall, hageavfall og produksjon av jord
og jordforbedringsmidler. Behandlingen
av avløpsslam og våtorganisk avfall skjer i
hovedsak i egne komposteringsanlegg
og biogassanlegg.

Gjenvinning og Miljø omfatter sortering
av avfallsfraksjoner fra egen containervirksomhet, omlasting av avfall, drift av
gjenvinningsstasjoner med mottak for
farlig avfall, containerutleie og transport,
flishugging, løsninger for luktreduksjon og
drift av fjernvarmenett.

Generelle markedstrender
Konkurransesituasjonen i markedet er
betydelig og Lindum må hele tiden utvikle
seg for å være relevante og nyskapende.
Signalene fra EU er tydelige, det rettes
stort fokus mot material- og ressursgjenvinning, sirkulærøkonomi og det grønne
skiftet. Dette er trender som sannsynligvis
bare vil forsterke seg i årene fremover.
Produksjonsleddene vil etter hvert få krav
på seg om å bruke en viss andel av resirkulerte materialer i sin produksjon. Her vil
Lindum ha en naturlig posisjon. I 2019 har
vi for eksempel økt eksporten av returtre
og betongavfall til materialgjenvinning
betraktelig, samtidig som vi jobber med å
skille ut rene masser fra forurensede masser som kommer inn på deponiene, slik at
de kan gjenbrukes. For øvrig har konsernet
opprettholdt sine markedsposisjoner.

Aktivitetsnivå
Lindumkonsernet tok i 2019 imot og
behandlet 1.263.000 tonn avfall, slam og
forurenset masse på egne anlegg og hos
underleverandører. Dette er omentrent på
samme nivå som året før.
For enkelte fraksjoner så vi endringer fra
foregående år. Av nøkkelfraksjoner som
PFAS/PFOS tok konsernet inn 34.000 tonn
i 2019, mot 73.000 tonn i 2018. Skytebanemasser opplevde også en nedgang, sett
mot fjoråret, men ikke så stor. Videre er
det tatt inn betydelige mengder betong,
rivningsavfall, restavfall, organisk avfall
og avløpsslam.
Gjenvinningsstasjonen i Drammen hadde
140.434 besøkende, noe som er på samme
nivå som året før. Fra 1.3.2020 vil drift av
gjenvinningsstasjonene overføres til Renovasjonsselskapet for Drammensregionen
(RfD) gjennom virksomhetsoverdragelse,
da RfD har besluttet å drifte gjenvinningsstasjonene i egen regi.

STYRET I LINDUM. Fra venstre: Pål Smits, Camilla R. Ekberg, Arnfinn Førsund, Janicke Poulsen Garmann,
Hans Henrik Bruusgaard, Hanne Solem og Finn Egil Holm.

3

LINDUM ÅRSRAPPORT 2019

Biogassanlegget i Drammen behandler
avløpsslam kommersielt og avtale for nye
6 år trådte i kraft i 2019. Anlegget produserte 0,6 mill. m3 biodrivstoff, noe som er
25 % mindre enn i 2018. Årsaken er at
stadig mer av rågassen brukes til drift av
egne anlegg for biogass og fjernvarme
fordi det blir mindre metangass fra
deponiet i Drammen. Biodrivstoffet brukes
på kjøretøy, hovedsakelig på det sentrale
østlandsområdet. Dette er i hovedsak
renovasjonskjøretøy og busser og bruken
gir betydelige klimagevinster i regionen.
Biogassanlegget tok imot 30.000 tonn
slam og flytende våtorganisk avfall,
omtrent på samme nivå som året før.

har avtaler om behandling av kildesortert
matavfall fra over 50 kommuner med ca.
1.050.000 innbyggere. Aktivitetsnivået
her er stabilt. Det jobbes i markedet med
å øke inntaket av enkelte fraksjoner for å
utnytte anleggets kapasitet, samt optimalisere gassproduksjonen. Anlegget bygges
gradvis ut.

I 2019 overtok Lindum hele ansvaret
for driften av Den Magiske Fabrikken i
Tønsberg. Det ble i 2019 behandlet 60.000
tonn med matavfall og 70.000 tonn med
husdyrgjødsel. Det ble produsert og avsatt
over 7 mill. m3 med oppgradert biogass,
en økning på ca. 22 % fra året før. Lindum

I Tønsberg opplevde man plassutfordringer da overtagelse av nytt deponiareal fra
kommunen ble forsinket. Ny reguleringsplan i Drammen ble godkjent i Bystyret,
men tillatelsen ligger fortsatt til behandling
hos Fylkesmannen. Her fikk vi på plass
en midlertidig tillatelse som sikret driften
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Deponigass i Drammen brukes delvis som
energikilde til biogassanlegget og fjernvarmeanlegget på Knive. Det ble solgt ca.
3,2 GWh fjernvarme til boligene på Knive,
en økning på 3 % fra året før.

Deponivirksomheten fikk
et roligere år i 2019

ut året. For Lindum Oredalen AS lot ny
tillatelse vente på seg. Man hadde i teorien
veldig lite godkjent kapasitet store deler av
året, noe som gjorde at masseinntaket ble
bremset før sommeren, for å ikke komme
i konflikt med tillatte konsesjoner. Denne
tillatelsen kom på plass på tampen av året,
og selskapet fikk hentet igjen noe av det
tapte i fjerde kvartal. I Lindum Sør AS bar
året preg av bygging av ny deponicelle for
syredannende gneis. Denne byggingen tok
lengre tid enn planlagt, i tillegg til dette var
det lav aktivitet i markedet for disse fraksjonene i 2019. Lindum Egge AS hadde et
stabilt driftsår uten større komplikasjoner.
Her behandles det for det meste lettere
forurensede masser.

Fortsatt sterk satsing
på forskning og utvikling
Lindums visjon er i 2019 endret til:
Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld. For å nå
visjonen, legger bedriften ned betydelige
ressurser i forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til prosesser for behandling
av avfall og gjenvinning av ressursene.
Konsernet har styrket denne avdelingen
det siste året. Det er stort fokus på FNs
bærekraftsmål og grønn omstilling.
Lindum ble i 2019 medlem av Eyde-nettverket. Dette er en inngangsport mot store
industrisektorer som alle har store behov
for avfallshåndtering.
I Lillesand åpnet Lindum Norges første
deponicelle for syredannende gneis.
Dette er en spennende fraksjon hvor
FoU-avdelingen har utviklet en unik
behandlingsløsning. Her er vi per tiden
eneste tilbyder i Norge.
En annen storsatsing fremover går på
pyrolyseteknologi. Det er opprettet et
partnerskap med teknologiselskapet Vow
ASA hvor denne teknologien vil bli testet,
utviklet og tatt i bruk på vår lokasjon i
Drammen. Pyrolysering av avfall kan på
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sikt gjøre behandlingen av problemfraksjoner enklere, billigere samt at man
sparer miljøet. I tillegg vil det produseres
både biokull og ulike gasser. Lindum
ønsker å lede an i denne utviklingen.
I forbindelse med drift av Den Magiske
Fabrikken i Tønsberg deltar Lindum i
et 1.500 m2 stort pilotveksthus/kompetansesenter som viser integrerte lokale
kretsløp som et bidrag til løsning av flere
globale utfordringer innen avfall, energi
og matproduksjon. Lindum bidrar aktivt
i FoU-arbeidet og har bl.a. ansvaret for å
utvikle løsninger for bruk av biogjødsel
fra matavfall til industriell produksjon av
grønnsaker. CO2 fra oppgradering av
biogass blir brukt som CO2-tilførsel til produksjonen. Det er gjennom store deler av
2019 drevet utviklingsprosjekter som har
resultert i salg av tomater i Menykjedens
forretninger. Prosjektet har også i 2019 fått
stor oppmerksomhet fra flere statsråder.
Alle disse forskningsprosjektene skjer i
samarbeid med ledende forskningsmiljøer
i Norge og industribedrifter. Selskapet har
flere Skattefunnprosjekter og prosjekter
støttet av Innovasjon Norge og Norges
Forskningsråd. Gjennom FoUvirksomheten skal Lindum finne nye

behandlingsløsninger, bidra til å sikre
miljøet, skape verdier og sikre gode
arbeidsplasser.

God kompetanseutvikling
Selskapets viktigste ressurs er
kompetansen som ligger i arbeidsstokken.
Derfor har utvikling av medarbeiderne høyt
fokus i Lindum. Det investeres betydelige
midler i interne og eksterne tiltak for at flest
mulig av de ansatte skal få påfyll og øke
kompetansen på sine fagområder. Dette er
en bevisst og ønsket satsing fra ledelsens
side. FoU er også et viktig middel innen
kompetanseutvikling.

Datterselskaper og
tilknyttede selskaper

LINDUM EGGE AS

Lindum Oredalen AS
(eiet 51 % – eies sammen med Asker
kommune (tidligere Røyken og Hurum
kommuner).
Selskapet driver behandling av forurensede
masser og deponi på Hurum og kompostering av avløpsslam. Selskapet hadde en
omsetning på MNOK 92 (104) og et overskudd på MNOK 31 (38) før skatt.
LINDUM OREDALEN AS

(Tall i tusen)
2019
2018

RESULTATREGNSKAP:
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Resultat før skatt

92 450
61 852
30 597
31 164

104 023
66 416
37 607
37 967

BALANSE:
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler

75 993
13 096
89 089

68 413
14 279
82 692

Egenkapital
Gjeld
Sum egenkapital og gjeld

19 835
69 254
89 089

19 498
63 194
82 692

NØKKELTALL:
Driftsmargin
Egenkapitalandel

33,1 %
22,3 %

36,2 %
23,6 %

Lindum Egge AS
(eiet 51 % – eies sammen med
tre grunneiere.)
Selskapet ble etablert i 2011 og driver
virksomhet knyttet til deponering av
forurensede masser på Egge i Lier.
Selskapet hadde en omsetning på
MNOK 23,5 (24,3) og et resultat før skatt
på MNOK 6,7 (8,5).
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(Tall i tusen)
2019
2018

LINDUM SØR AS

RESULTATREGNSKAP:
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Resultat før skatt

23 542
17 022
6 520
6 670

24 269
15 845
8 424
8 472

BALANSE:
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler

14 529
5 553
20 082

16 088
4 845
20 932

Egenkapital
Gjeld
Sum egenkapital og gjeld

4 376
15 705
20 082

4 374
16 558
20 932

Egenkapital
Gjeld

NØKKELTALL:
Driftsmargin
Egenkapitalandel

27,7 %
21,8 %

34,7 %
20,9 %

Lindum Kommunalservice AS
(eiet 100 %).
Dette er virksomhet knyttet til gjenvinningsstasjonen på Lindum, skilt ut i et eget
datterselskap. Selskapet leier ut og drifter
gjenvinningsstasjonen på Lindum til selvkost for Drammen kommune via Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
(RfD IKS) og hadde en omsetning på MNOK
15,1 (14,9). Lindum Kommunalservice vil avslutte sin aktivitet 1.3.2020, da RfD gjennom
virksomhetsoverdragelse overtar driften av
alle sine gjenvinningsstasjoner selv.

Lindum Sør AS
(eiet 51 % – ble etablert i 2015 og eies
sammen med LiBiR IKS som igjen eies av
Lillesand og Birkeland kommuner.)
Selskapet driver virksomhet knyttet til mottak og deponering av forurensede masser
i Lillesand samt containerutleie til næringsvirksomhet. Selskapet hadde en omsetning
på MNOK 22,7 (30,5) og et resultat før skatt
på MNOK 2,4 (8,4).

RESULTATREGNSKAP:

(Tall i tusen)
2019
2018

Driftsinntekter

22 689

30 533

Driftskostnader
Driftsresultat

20 349
2 339

22 164
8 369

2 417

8 388

Anleggsmidler
Omløpsmidler

9 731
4 400

6 133
10 656

Sum eiendeler

14 131

16 789

7 221
6 910

7 161
9 628

14 131

16 789

Resultat før skatt
BALANSE:

Sum egenkapital og gjeld
NØKKELTALL:
Driftsmargin

10,3 %

27,4 %

Egenkapitalandel

51,1 %

42,7 %

Grønt Skifte AS
(eiet 24,9 % – eies sammen med Greve
Biogass AS, Veksthusgruppen AS og
BBBL Solutions AS.)
Selskapet driver utviklingsvirksomhet i
tilknytning til Den Magiske Fabrikken og har
som misjon å øke produktivitet og lønnsomhet i landbruket, gjennom revolusjonerende
høyteknologi for klima og miljø. Selskapet
hadde en omsetning på MNOK 1,6 og et
resultat før skatt på MNOK – 0,4. Selskapet
har med hjelp av offentlig støtte investert i
teknologiutvikling og pilotanlegg.

Kapital, risiko og likviditet

Lindum bidrar til et bedre miljø

Egenkapitalandelen i Lindum AS pr.
31.12.2019 utgjorde 40,6 % (37,4 %).

Selskapet er svært bevisste på hvilken rolle
man ønsker å ha i samfunnet, og da hvilken
samfunnsoppgave man skal løse. Vi arbeider hver dag for å tilby miljøriktige måter å
behandle avfallet storsamfunnet rundt oss
genererer. Vi tenker også nøye igjennom
hvordan vi påvirker det ytre miljøet, lokalt så
vel som globalt.

Selskapet er lite eksponert mot risiko i
valutamarkedet. Det aller meste av inntekter
og kostnader påløper i NOK. Handelen mot
utlandet er økende, men fortsatt på et lavt
nivå konsernet sett under ett. Priser justeres
i hovedsak etter relevante norske indekser.
Selskapet har nå kun et lite fastrentelån
(2,5 MNOK). Øvrige lån og plasseringer er
basert på flytende rente.
Det utføres kredittsjekk av alle kunder, noe
som er med på å redusere kredittrisikoen.
Konsernets kundebase består i stor grad av
større kommunale og interkommunale selskaper, samt større entreprenører og andre
avfallsselskap. For disse vurderes risikoen
for manglende betalingsevne å være svært
liten. Tap på krav i 2019 endte på MNOK
0,05 (0,1)
I tillatelsene fra Fylkesmannen er det stilt
krav om at bedriften skal ha en tilfredsstillende finansiell garanti eller annen tilsvarende sikkerhet for deponiene for å sikre at
forpliktelsene som følger av disse tillatelsene kan oppfylles. Lindum har beregnet
de økonomiske forpliktelsene av gjeldende
krav til etterdrift og regnskapsmessig avsatt
midler til dekning av disse i egne etterdriftsfond (se note 13). Lindum vil, i den utstrekning nåværende sikkerheter ikke skulle
være tilfredsstillende, møte de nye kravene,
som har fått frist til 2020.
Likviditeten for morselskapet har blitt noe
redusert i 2019 på grunn av lavere lønnsomhet. Likviditeten i konsernet er tilfredsstillende, og omtrent på samme nivå som i fjor.
Likviditetsbeholdningen i morselskapet var
ved årets slutt MNOK 84,4 (108,6). I konsernet var den på MNOK 87,8 (114,3). Av dette
utgjør plassering avsatt til etterdrift MNOK
22,1 (21,6).

Disponering av årets overskudd
Årets regnskap for Lindum AS er gjort
opp med et overskudd etter skatt på kr.
30.535.391,- og styret foreslår følgende
disponering av selskapets overskudd:
Utbetaling av utbytte

kr. 15.300.000,-

Styrking av egenkapitalen kr. 15.235.391,Sum
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Nærmiljøet
Det er ikke til å legge skjul på at områdene
rundt Lindums anlegg i perioder vil være
påvirket av driften vår. Dette kan være i form
av støv, lukt, flygeavfall, dyreliv og trafikk.
Man er fra Lindums side bevisste denne
problematikken, og selskapet bruker mye
ressurser for å minimere disse plagene.
Ved vår hovedbase i Drammen er det
dialog med naboene for å diskutere disse
problemstillingene. Det eksisterer rutiner
for varsling ved hendelser som kan skape
ekstra sjenanse, som luktutslipp. En god
dialog med og raske tilbakemeldinger fra
naboene er viktig for å hurtigst mulig kunne
iverksette tiltak som demper slike ulemper.
Selskapet har betydelig kompetanse rundt
det å redusere lukt. Lindum har en egen
avdeling som stadig utvikler nye metoder
for å redusere lukt fra anlegg og bidrar med
intern rådgivning og oppfølging av løsninger. De mest luktutsatte prosessene foregår
innendørs i lukkede anlegg.
Sigevannet fra anlegget i Drammen leveres
til kommunalt ledningsnett og blir renset i
kommunalt avløpsrenseanlegg. Fylkesmannen har tidligere stilt krav om fordrøyning
av sigevannet fra Lindum slik at flomtopper
unngås og man får større sikkerhet mot
overløp. Nå er kravet endret til mer separering av vannstrømmer og rensing av disse.
Lindum forventer derfor å måtte bruke flere
10-talls millioner på slike tiltak, fordelt over
flere år. Arbeidet med å finne en effektiv og
god løsning for hvordan dette kan gjøres
pågår med bruk av ekstern ekspertise.
Sigevannet fra andre deponier behandles
lokalt. I Oredalen er renseanlegg for sigevann under etablering.
Globalt miljø
Selskapet jobber hver dag for å finne nye
løsninger på mange av utfordringene knyttet til miljøet. Enhver bedrift som vil være
relevante i fremtiden, må være en del av løsningen på dette problemet. Ved å leve opp
til selskapets visjon om å være fremst innen
nytenkende og verdiskapende avfallsgjen-

vinning, tar vi en posisjon som problemløser på dette området.
Et eksempel på dette er utviklingsarbeidet
via Grønt Skifte AS i Tønsberg, hvor vi utvikler CO2 nøytrale tomater i drivhus tilknyttet
Den Magiske Fabrikken. Dette er matproduksjon hvor man tar i bruk råstoffene i
avfallet på en bærekraftig måte.
I året som har gått har Lindum videreutviklet
nye produktsammensetninger på flis som
gir en høyere energiutnyttelse ved fyringsanleggene til våre kunder og mindre driftsproblemer. Bedre energiutnyttelse sparer
samfunnet og miljøet. Samme virksomhetsområde sender stadig mer returtre i form av
flis til materialgjenvinning. Lindum er på den
måten blitt råvareleverandør til produksjon
av varer vi alle omgir oss med til vanlig,
hvor råvaren er gjenbrukte materialer. En av
forutsetningene for at dette skal lykkes er
kvaliteten på nettopp råvaren. Dette sikrer
Lindum ved kontinuerlig produktutvikling
og høy kompetanse i sin produksjonslinje
for flis.
Hvis verden skal nå målene man har satt
seg i Parisavtalen, må andelen gjenbrukt
materiale i produksjon økes.
Bedriften har gjennom utbygging av
miljøtiltak og økt satsing på gjenvinning
og prosessering av avfall, gitt et betydelig
bidrag til reduksjon av utslipp av klimaskadelige og farlige gasser. Lindum har
bidratt til materialgjenvinning og
produksjon av biodrivstoff.
Det samles fortsatt opp gass fra deponiet i
Drammen. Gassen brukes til oppvarming av
prosesser og varmeproduksjon
Biogass fra biogassanlegget i Drammen benyttes til drivstoff og prosessdamp. Det gir
en høy energiutnyttelsesgrad for anlegget
og erstatter bruk av fossilt drivstoff.
Alle komposteringsprosessene i Lindum
utføres ved tilførsel av oksygen og dermed
uten utslipp av den klimafarlige gassen
metan.
Ved Den Magiske Fabrikken behandles
ca. 70.000 tonn med husdyrgjødsel. Dette
medfører en kraftig reduksjon av utslippet av metangass fra landbruket. I tillegg
produseres over 100.000 tonn med flytende
biogjødsel som benyttes i landbruket. Det
produseres også 7 mill m3 med biogass om
erstatter fossilt drivstoff.

Sertifisering etter ISO 14001
og ISO 9001

Oversikt over sykefravær:

Lindums virksomhet er sertifisert etter ISO
14001:2015 og ISO 9001:2015.

Virksomhet

Lindum AS

Kortidssykefravær

1,3 % (1,8 %)

Ansatte, arbeidsmiljø og
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Langtidssykefravær

5,3 % (4,9 %)

Totalt sykefravær

6,6 % (6,8 %)

Oversikt over antall ansatte per 31.12:
Virksomhet

Lindum AS*

Fulltidsansatte

153 (149)

Deltidsansatte

67 (58)

Årsverk hele året

182 (175,3)

* De øvrige datterselskapene har ikke egne
ansatte, men leier inn personell fra Lindum AS.

Fra 1.3.2020 blir antall ansatte redusert
med 65 gjennom virksomhetsoverdragelser
til RfD IKS og Asker kommune.
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Redusering av sykefraværet har høy prioritet i Lindum. Korttidssykefraværet endte på
1,3 %, en nedgang fra i fjor, og godt innenfor målet på 2 %. Langtidssykefraværet økte
til 5,3 %. En økning på 0,4 prosentpoeng og
høyere enn målet på 4%.
Det var 14 arbeidsuhell med mindre personskade, hvorav 6 førte til fravær. Det er gjennomført flere tiltak i bedriften for å oppnå
bedre helse, miljø og sikkerhet.
Alle uhell med personskade gjennomgår
en systematisk kartlegging av omstendighetene rundt uhellet. Dette for å lære av

hendelsen og dermed unngå at det samme
skjer på nytt.
Bedriften eget arbeidsmiljøutvalg, hovedverneombud, plassverneombud og
bedriftshelsetjeneste. Alle disse har som
oppgave å utføre forebyggende tiltak. Selskapet har en rekke HMS-bestemmelser og
regler på anleggene sine. Disse har basis i
risikovurderinger og følges opp jevnlig.
Bedriften følger IA-avtalen aktivt.
Virksomheten har en egne risikoanalyser
som danner utgangspunkt for beredskapsplaner både overordnet og for de ulike
virksomhetene.
Lindum er medlem av Samfunnsbedriftene
og følger de hovedavtaler og tariffavtaler
som dette medlemskapet medfører.
Styret takker de ansatte for godt utført
arbeid i 2019.

Styre og administrasjon

Lindum avviser alle former for korrupsjon.
Ingen skal direkte eller indirekte tilby, love,
gi eller motta bestikkelser.

Styret har i 2019 bestått av:
• Hans Henrik Bruusgaard,
styreleder

Bedriften har også et formalisert konkurranserettslig og selskapsrettslig complianceprogram.

• Janicke Poulsen Garmann,
styremedlem

De etiske retningslinjene og complianceprogrammet gjennomgås årlig med alle ansatte. Det er også etablert rutiner for varsling ved mistanke om mobbing eller brudd
på retningslinjer og programmer. Lindum
arbeider aktivt for å inkludere alle ansatte
både gjennom medarbeiderskap og sosiale
tiltak. Det har ikke vært behov for særskilte
tiltak utover retningslinjer og programmer
og jevnlig gjennomgang av disse.

• Finn Egil Holm,
styremedlem
• Hanne Solem,
styremedlem
• Camilla R. Ekberg,
ansattvalgt styremedlem
• Arnfinn Førsund,
ansattvalgt styremedlem
Administrerende direktør for
aksjeselskapet er Pål Smits.

Utsiktene for 2020
Styret ser positivt på utsiktene for 2020.
Avslutningen av 2019 ble bra med høyt
aktivitetsnivå flere steder, spesielt gjelder
dette deponivirksomheten. Forbedringsprosjekter på alle forretningsområdene skal
bidra til økt lønnsomhet fremover. Alt dette
innebærer at konsernet går inn i det nye
året med solid fart og flere pågående store
prosjekter.

Bedriftens revisor er BDO ved statsautorisert revisor Frode Ludvigsen.

Likestilling
Blant de ansatte i Lindum AS er 25,5 %
kvinner og 74,5 % menn. Det praktiseres
likelønn uavhengig av kjønn. Bedriften har
like mange kvinner som menn i styret og
2/7 kvinner i selskapets ledergruppe.

Etiske retningslinjer og
complianceprogram
Bedriften har etiske retningslinjer der det
også er nedfelt at ingen skal diskrimineres
som følge av etnisk eller nasjonal opprinnelse, alder, kjønn, legning, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet
og kjønnsuttrykk livssyn eller religion.

I skrivende stund har Norge innført de
strengeste tiltakene sett i fredstid, for å forhindre utviklingen av COVID-19 pandemien.
Konsekvensene av tiltakene som er iverksatt av myndighetene er på lang sikt usikre
for de fleste virksomheter, også Lindum.
Lindum har iverksatt nødvendige tiltak i tråd
med Folkehelseinstituttets anbefalinger og
har nå mange ansatte som jobber hjem-

mefra. Prosessanleggene er isolert, slik at
mannskapet her ikke skal bli syke. Ansatte
på deponiene og i driften forøvrig skjermes
også. Hjemmekontorløsning har fungert
svært bra. Frem til utgangen av mars 2020
er aktivitetsnivået på alle forretningsområder høyt, og lønnsomheten vesentlig bedre
enn i fjor. Så langt har derfor ikke Koronaviruset påvirket driften negativt, men det
er stor usikkerhet knyttet til framtiden.
Likviditeten er solid.
Tilgangen på nøkkelfraksjoner som PFOS
og skytebanemasser ser lovende ut, og
selskapet har en ambisjon om å ta inn mer
masser i 2020 enn året før. Det har vært lite
syredannede gneis i markedet, men det signaliseres fra kunder at mengder er på vei.
Det grønne skiftet blir mer og mer aktuelt
i samfunnsdebatten, og vi forventer ikke
mindre fokus i årene som kommer. Lindum
har i dag en posisjon som problemløser av
denne tematikken. En posisjon vi vil utvikle
og forsterke.
FoU-aktiviteten i selskapet fortsetter med
full kraft. Det er spesielt knyttet stor forventning til utvikling av pyrolyseløsninger i året
som kommer.
Det understrekes at alle utsagn knyttet til
fremtiden er forbundet med usikkerhet.

Drammen, 21. april 2020

Hans Henrik Bruusgaard
Styreleder

Arnfinn Førsund
Styremedlem
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Hanne Solem
Styremedlem

Janicke Garmann
Styremedlem

Camilla R. Ekberg
Styremedlem

Finn Egil Holm
Styremedlem

Pål Smits
Administrerende direktør/Konsernsjef

