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(Alle tall i parentes er for 2019) 

Selskapet eies 100 % av Drammen 
kommune og er organisert som 
et konsern. Konsernet består av 

Lindum AS, som har hovedbase i Dram-
men, samt datterselskapene Lindum Kom-
munalservice AS (gjenvinningsstasjonen 
i Drammen), Lindum Oredalen AS i Asker 
(deponi), Lindum Egge AS i Lier (deponi) 
og Lindum Sør (deponi og containervirk-
somhet på Sørlandet). I tillegg eier Lindum 
AS 24,9 % av Reklima AS (utviklingssel-
skap knyttet til industrielle prosesser). 

Driften av gjenvinningsstasjonene ble 
overtatt av Renovasjonsselskapet for 
Drammensregionen (RfD) og Asker  
Kommune fra 1.3.2020, og Lindum  
Kommunalservice AS har derfor vært uten 
aktivitet etter dette. Selskapet vil derfor bli 
fusjonert inn i Lindum AS fra 1.1.2021.

 

Fortsatt drift
Ved utarbeidelse av regnskapet er det lagt 
til grunn at forutsetningen for videre drift 
er til stede. Årsregnskapet gir et korrekt ut-
trykk for konsernets utvikling og finansielle 
stilling for 2020. Det har ikke inntruffet 
forhold som kan være av betydning for 
bedømmelsen av selskapets stilling.  
Effekten av koronaviruset er omtalt nederst 
i avsnittet om aktivitetsnivå.

Den økonomiske utviklingen
Omsetningen i konsernet ble MNOK 683 
(642). Det tilhørende driftsresultat ble 
MNOK 88 (53) og resultat før skatt  
ble MNOK 88 (53). 

Morselskapet Lindum AS hadde en  
omsetning på MNOK 590 (571) med et 
driftsresultat på MNOK 41 (14) og et  
resultat før skatt på MNOK 56 (33). 

Lønnsomheten har bedret seg betydelig 
fra året før. For både morselskap og  
konsernet som helhet. Økningen skyldes 
i stor grad økt deponikapasitet og god 
tilgang på masser til flere anlegg i 2020 
(Drammen, Oredalen og Tønsberg), etter 
at flere deponier har fått nye tillatelser fra 
Statsforvalteren. I tillegg har flere av- 
delinger økt sin lønnsomhet gjennom mer 
effektiv drift. Avdelingen Clairs, som driver 
med luktrensing, har økt sin virksomhet  
og lønnsomhet betydelig sist år. 

Arbeidet med å bedre lønnsomheten fort-
setter på flere avdelinger, og 2020 viser at 
dette arbeidet gir resultater. 

 

Styrets og administrerende 
direktørs årsberetning
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Selskapsstruktur
Lindum AS

Lindum 
Oredalen AS
(51 %)

Lindum 
Sør AS
(51 %)

Reklima AS
(24,9 %)

Lindum 
Egge AS
(51 %)
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STYRET I LINDUM. Øverst fra venstre: Arnfinn Førsund, Ida Nilsson, Hans Henrik Bruusgaard, Finn Egil Holm. 
Nederst fra venstre: Hanne Solem, Siv Malmanger og Pål Smits. 

Diversifisert virksomhet 
Lindum har omorganisert seg etter at drif-
ten av gjenvinningsstasjonene ble overført 
til sine kommunale eiere. Selskapet har i 
dag virksomhetsområder som organisato-
risk er delt inn i flere forretningsområder: 
Drift og Produksjon, Industrielle prosesser, 
Innovasjon og forretningsutvikling, Salg og 
Marked samt stabsfunksjonene Adminis-
trasjon/Økonomi, HR og HMSK. 

Drift og produksjon omfatter mottak og 
behandling av forurensede masser og 
spesielle industrielle fraksjoner, masse-
gjenvinning samt deponering av spesifikke 
avfallsfraksjoner og masser. I tillegg er 
behandling av hageavfall og produksjon 
av jord og jordforbedrings-produkter, 
omlasting av avfall, containerutleie og 
transport samt flishugging en del av dette 
forretningsområdet.

Industrielle prosesser omfatter behand-
ling av avløpsslam og våtorganisk avfall 
i hovedsak i egne komposteringsanlegg 
og biogassanlegg. I tillegg har dette 
forretningsområdet avdelingen Clairs – 
løsninger for luktreduksjon samt drift av 
fjernvarmenett i Drammen.

Innovasjon og forretningsutvikling inne-
holder FoU virksomheten i konsernet, IT og 
forretningsutvikling samt strategiarbeid for 
alle forretningsområder.

Salg og marked er organisert som egen 
enhet på tvers av forretningsområdene.

Økonomi og administrasjon, HR og 
HMSK er organisert i stab under  
administrerende direktør.

Generelle markedstrender 
Konkurransen i markedet er stor og Lin-
dum må hele tiden utvikle seg for å være 
relevant og nyskapende. Signalene fra 
EU er tydelige, det rettes stort fokus mot 
material- og ressursgjenvinning, sirkulær- 
økonomi og det grønne skiftet. Dette er 
trender som vil forsterke seg i årene frem-
over. Produksjonsleddene er i ferd med 
å få krav på seg til å bruke en andel av 
resirkulerte materialer i sin produksjon. Her 
bygger nå Lindum en naturlig posisjon.  
I 2020 har vi videreført og økt eksporten 
av returtre og betongavfall til materialgjen-
vinning. Parallelt jobber vi med å skille ut 
rene masser fra forurensede masser som 
kommer inn på deponiene, slik at de kan 

gjenbrukes. Konsernet har styrket sine 
markedsposisjoner på flere områder sist år. 

Aktivitetsnivå
Lindumkonsernet tok i 2020 imot og 
behandlet 1.304.000 tonn avfall, slam og 
forurensede masser på egne anlegg og 
hos underleverandører. Dette er 3,3 % mer 
enn året før. 

For enkelte fraksjoner så vi endringer fra 
foregående år. Det ble tatt inn vesentlig 
mer aske enn tidligere, mens nøkkelfrak-
sjoner som PFAS/PFOS og skytebane-
masser ikke økte sist år. Til gjengjeld ble 
det tatt inn betydelige mengder betong, 
rivningsavfall, restavfall, organisk avfall og 
avløpsslam. Spesielt Lindum Oredalen AS 
tok inn vesentlig mer masser enn tidligere år.

Driften av Gjenvinningsstasjonen i Dram-
men ble 1.3.2020 overført til Renovasjons-
selskapet for Drammensregionen (RfD) 
gjennom virksomhetsoverdragelse, da  
RfD har besluttet å drifte gjenvinnings- 
stasjonene i egen regi.

Biogassanlegget i Drammen behandler  
avløpsslam kommersielt. Anlegget pro-
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duserte 0,8 (0,6) mill. m3 biodrivstoff, noe 
som er 25 % mer enn i 2019. Produksjonen 
er økt totalt sett, da stadig mer av rågassen 
brukes til drift av egne anlegg for biogass 
og fjernvarme fordi det blir mindre metan-
gass fra deponiet i Drammen. Biodrivstof-
fet 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 ca. 
38.000 (30.000) tonn slam og flytende våt-
organisk avfall, en god økning fra året før.

På Den Magiske Fabrikken i Tønsberg ble 
det i 2020 behandlet 67.000 (60.000) tonn 
med matavfall og 74.000 (70.000) tonn 
med husdyrgjødsel. Det ble produsert og 
avsatt 8,4 (7,1) mill. m3 med oppgradert 
biogass, en økning på ca. 18 % fra året før. 
Lindum har avtaler om behandling av  
kildesortert matavfall fra over 50 kom-
muner 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 kapasi-
tet, samt optimalisere gassproduksjonen. 
Anlegget bygges gradvis ut.

Deponigass i Drammen brukes delvis som 
energikilde til biogassanlegget og fjernvar-
meanlegget på Knive. Det ble solgt ca. 3,1 
GWh fjernvarme til boligene på Knive, en 
nedgang på 3,5 % fra året før.

Lindum driver en relativt stor virksomhet 
på flis, med flishugging i Drammen og et 
mobilt team. Disse hugger returtrevirke 
som brukes til materialgjenvinning og 
varme samt litt hageavfall som brukes i 
jordproduksjon. Denne virksomheten har 
løftet seg det siste året og bidrar til økt 
lønnsomhet i selskapet. 

Lindumkonsernet driver containerutleie i 
Drammen, Odda og Lillesand.

Clairs, avdelingen som leverer luktreduk-
sjonsløsninger mot industri, har etablert 
seg i næringsmiddelmarkedet det siste 
året, og økte sin omsetning og resultat 
betydelig etter gjennomføring av flere  
store prosjekter.

Deponivirksomheten økte kraftig i 2020. 
Etter at Lindum Oredalen AS fikk ny konse-
sjon i slutten av 2019, har det kommet mye 
masser dit. I 2020 ble det tatt imot 435.000 

tonn med masser til dette deponiet, en 
økning på 62 % fra året før. I Tønsberg har 
2020 vært preget av plassutfordringer da 
overtagelse av nytt deponiareal har vært 
forsinket. Det kom derfor inn litt mindre 
masser til dette deponiet enn året før. Ny 
reguleringsplan i Drammen er godkjent i 
Bystyret, men tillatelsen ligger fortsatt til 
behandling hos Statsforvalteren. Her har 
vi fått en midlertidig tillatelse som sikret 
driften også i 2020. I Lindum Sør AS var 
cellen for syredannende gneis ferdig, men 
det har kommet lite masser i 2020, da det 
var lav aktivitet i markedet for disse  
fraksjonene også i 2020. Lindum Egge AS 
begynner nå å nærme seg en avslutnings-
fase, og volumene inn ble derfor redusert 
sist år. Vi forventer at 2021 blir siste driftsår 
for dette deponiet, som tar imot lettere 
forurensede masser.

Gjennom hele 2020 har verden vært ram-
met av en pandemi som har ført til svært 
strenge smitteverntiltak. Økonomisk har 
ikke dette i særlig grad rammet Lindum 
med unntak av deler av containervirk-
somheten der det har vært mindre avfall å 
hente. Lindum har gjennomført tiltak i tråd 

Fra venstre: Paal Jahre Nilsen fra Scanship, Thomas Hartnik og Gorm Thune. 
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med nasjonale og lokale forskrifter og an-
befalinger, og har hatt mange ansatte som 
har jobbet hjemmefra. Prosessanleggene 
har vært isolert, slik at mannskapet her 
ikke skulle bli smittet eller komme i karan-
tene. Ansatte på deponiene og i driften for 
øvrig har også vært skjermet mest mulig. 
Hjemmekontorløsning har fungert bra  
rent teknisk, men har for mange  
vært utfordrende.

Fortsatt sterk satsing  
på forskning og utvikling
Lindums visjon er: Fremst innen bære-
kraftig 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 omorganisert 
sin FoU-virksomhet i 2020 for å sørge for 
målrettet arbeid fremover. Økt fokus på 
gjenvinning er en viktig del av dette arbei-
det, i tråd med krav fra EU. Det er fokus på 
FNs bærekraftsmål og grønn omstilling.

Lindum har jobbet aktivt som medlem 
av Eyde-nettverket og mot større indus-
tribedrifter som alle har stort behov for 
avfallshåndtering. 

I Lillesand har Lindum Norges første  
deponicelle for syredannende gneis. Dette 
er en spennende fraksjon hvor FoU-avde-
lingen har utviklet en unik behandlings- 
løsning som vi er alene om. Syredannende 
gneis må lagres sikkert, da det ellers  
forsurer bekker og elver slik at fisk og 
andre organismer dør.

En annen storsatsing fremover går på 
pyrolyseteknologi. Det er opprettet et part-
nerskap med teknologiselskapet Vow ASA 
hvor denne teknologien nå er bygget opp. 
Vi jobber nå med testing av pyrolyse på 
ulike fraksjoner på vår lokasjon i Drammen. 
Pyrolysering av avfall kan på sikt gjøre 
behandlingen av problemfraksjoner  
enklere, billigere samt at man sparer miljø-
et. I tillegg vil det produseres både biokull 
som kan binde karbon eller erstatte fossilt 
kull, samt ulike gasser som kan utnyttes til 
energiformål. 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/kompe-
tansesenter 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, i tett samarbeid med Reklima AS, 
et utviklingsselskap etablert i tilknytning til 
Den Magiske Fabrikken. CO2 fra oppgrade-
ring av biogass blir brukt som CO2-tilførsel 
til produksjonen, noe som gir et unikt 
klimaregnskap. 

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 FoU-virksomheten 
skal Lindum finne nye behandlings- 
løsninger, bidra til å sikre miljøet, skape 
verdi og sikre gode arbeidsplasser.

God kompetanseutvikling
Selskapets viktigste ressurs er kompe-
tansen til de ansatte. 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.  
Digitalisering og FoU er også viktige  
midler innen kompetanseutvikling. Fra venstre: Paal Jahre Nilsen fra Scanship, Thomas Hartnik og Gorm Thune. 
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Datterselskaper og  
tilknyttede selskaper
Lindum Oredalen AS 
(eiet 51 % – eies sammen med Asker  
kommune)
Selskapet driver mottak og behandling av 
forurensede masser og deponi på Hurum. 
Selskapet hadde en omsetning på MNOK 
120,3 (92,5) og et overskudd på MNOK  
43,1 (31,2) før skatt.

LINDUM OREDALEN AS (Tall i tusen)
2020 2019

RESULTATREGNSKAP:
Driftsinntekter 120 276 92 450
Driftskostnader 77 544 61 852
Driftsresultat 42 732 30 597
Resultat før skatt 43 106 31 164

BALANSE:
Anleggsmidler 95 052 75 993
Omløpsmidler 13 127 13 096
Sum eiendeler 108 179 89 089

Egenkapital 29 957 19 835
Gjeld 78 222 69 254
Sum egenkapital og gjeld 108 179 89 089

NØKKELTALL:
Driftsmargin 35,5 % 33,1 %
Egenkapitalandel 27,7 % 22,3 %

Lindum Egge AS 
(eiet 51 % – eies sammen med  
tre grunneiere) 
Selskapet ble etablert i 2011 og driver 
virksomhet knyttet til mottak og depone-
ring av forurensede masser på Egge i Lier. 
Selskapet hadde en omsetning på  
MNOK 16,6 (23,5) og et resultat før skatt på 
MNOK 2,7 (6,7). Deponiet begynner nå å  
bli fullt og er i en avslutningsfase.

LINDUM EGGE AS (Tall i tusen)
2020 2019

RESULTATREGNSKAP:
Driftsinntekter 16 559 23 542
Driftskostnader 13 962 17 022
Driftsresultat 2 597 6 520
Resultat før skatt 2 708 6 670

BALANSE:
Anleggsmidler 14 845 14 529
Omløpsmidler 5 343 5 553
Sum eiendeler 20 188 20 082

Egenkapital 6 489 4 376
Gjeld 13 699 15 705
Sum egenkapital og gjeld 20 188 20 082

NØKKELTALL:
Driftsmargin 15,7 % 27,7 %
Egenkapitalandel 32,1 % 21,8 %

Lindum Kommunalservice AS 
(eiet 100 %) 
Dette er virksomhet knyttet til gjenvinnings-
stasjonen på Lindum, skilt ut i et eget 
datterselskap. Selskapet leide ut og driftet 
gjenvinningsstasjonen på Lindum til selv-
kost for Drammen kommune via Renova-
sjonsselskapet for Drammensregionen 
IKS (RfD IKS), og hadde en omsetning på 
MNOK 2,5 (15,1). Lindum Kommunalser-
vice avsluttet sin aktivitet 1.3.2020, da RfD 
gjennom virksomhetsoverdragelse overtok 
driften av alle sine gjenvinningsstasjoner. 

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 mot-
tak og deponering av forurensede masser i 
Lillesand, samt containerutleie til nærings-
virksomhet. Selskapet hadde en omsetning 
på MNOK 18,1 (22,7) og et resultat før skatt 
på MNOK 2,1 (2,4). 

LINDUM SØR AS (Tall i tusen)
2020 2019

RESULTATREGNSKAP:

Driftsinntekter 18 108 22 689

Driftskostnader 16 011 20 349
Driftsresultat 2 097 2 339

Resultat før skatt 2 110 2 417

BALANSE:

Anleggsmidler 10 305 9 731
Omløpsmidler 3 448 4 400

Sum eiendeler 13 753 14 131

Egenkapital 7 367 7 221
Gjeld 6 386 6 910

Sum egenkapital og gjeld 13 753 14 131

NØKKELTALL:

Driftsmargin 11,6 % 10,3 %

Egenkapitalandel 53,6 % 51,1 %

Reklima AS  
(eiet 24,9 % – eies sammen med Greve 
Biogass AS, Veksthusgruppen AS og  
BBBL Solutions AS)
Selskapet driver utviklingsvirksomhet i til-
knytning til Den Magiske Fabrikken, og har 
som misjon å øke produktivitet og lønnsom-
het i landbruket, gjennom revolusjonerende 
høyteknologi for klima og miljø. Selskapet 
hadde en omsetning på MNOK 1,9 (1,6) og 
et resultat før skatt på MNOK - 0,3 (- 0,4). 
Selskapet har med hjelp av offentlig støtte 
investert i teknologiutvikling og pilotanlegg. 
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Kapital, risiko og likviditet
Egenkapitalandelen i Lindum AS pr. 
31.12.2020 utgjorde 41,3 % (40,6 %). 

Selskapet er fortsatt lite eksponert mot 
risiko i valutamarkedet. Det aller meste 
av inntekter og kostnader påløper i NOK. 
Handelen mot utlandet har vært økende de 
siste årene, men er fortsatt på et lavt nivå 
konsernet sett under ett. Priser justeres i 
hovedsak etter relevante norske indekser.

Selskapet har ikke fastrentelån. 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 sel-
skaper, samt større entreprenører og andre 
avfallsselskap. For disse vurderes risikoen 
for manglende betalingsevne å være svært 
liten. Tap på krav samlet i konsernet endte i 
2020 på MNOK 0,2 (0,1).

I tillatelsene fra Statsforvalteren er det stilt 
krav om at bedriften skal ha en tilfredsstil-
lende finansiell garanti eller annen tilsva-
rende sikkerhet for deponiene for å sikre at 
forpliktelsene som følger av disse tillatel-
sene kan oppfylles. Lindum har beregnet 
de økonomiske forpliktelsene av gjeldende 
krav til etterdrift og regnskapsmessig avsatt 
midler til dekning av disse i egne etterdrifts-
fond (se note 13), og det ble stilt sikkerhet i 
tråd med dette i 2020. 

Likviditeten for morselskapet har økt i 2020 
på grunn av god lønnsomhet. Likviditeten 
i konsernet er tilfredsstillende. Likviditets-
beholdningen i morselskapet var ved årets 
slutt MNOK 163,8 (84,4). I konsernet var den 
på MNOK 164 (87,8). Av dette utgjør plas-
sering avsatt til etterdrift MNOK 22,6 (22,1).

Disponering av årets overskudd
Årets regnskap for Lindum AS er gjort  
opp med et overskudd etter skatt på  
kr. 47.293.589,- og styret foreslår følgende 
disponering av selskapets overskudd:

Utbetaling av utbytte kr. 23.650.000,-

Styrking av egenkapitalen kr. 23.643.589,-

Sum kr. 47.293.589,-

Lindum bidrar til et bedre miljø
Selskapet er svært bevisst på hvilken rolle 
man ønsker å ha i samfunnet, og hvilke 
samfunnsoppgaver man skal løse. Vi arbei-
der 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. Målet er å utnytte ressur-
sene i avfallet og øke gjenvinningsgraden.

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  
utfordringene.

Ved vårt hovedkontor 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. Statsforval-
teren 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 separe-
ring av vannstrømmer og rensing av disse. 
Det blir i 2021 etablert en renseløsning for 
deler av sigevannet i tråd med Statsforval-
terens krav. 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 ble det sent i 2020  
etablert og satt i drift et nytt renseanlegg  
for sigevann.

Globalt miljø
Konsernets hovedfokus er gjenvinning av 
ressurser fra avfall, reduksjon av klima-
gassutslipp og fjerning av miljøgifter fra 
kretsløpet med basis i FNs bærekraftsmål 
og prinsippet om grønn vekst (økonomisk 
verdiskapning kombinert med reduserte 
miljøbelastninger).

Konsernet jobber hver dag for å finne nye 
løsninger på mange av utfordringene  
knyttet til miljøet. Enhver bedrift som vil 
være relevant i fremtiden, må være en del 
av løsningen på dette problemet. Ved å leve 
opp til selskapets visjon om å være fremst 
innen bærekraftig ressursgjenvinning, tar 
vi en posisjon som problemløser for våre 
kunder på dette området.

Et eksempel på dette er utviklingsarbeidet 
via Reklima AS i Tønsberg, hvor vi utvikler 
CO2-nøytrale tomater i veksthus tilknyttet 
Den Magiske Fabrikken. Dette er matpro-
duksjon hvor man tar i bruk råstoffene i 
avfallet på en bærekraftig måte, og samtidig 
reduserer klimagassutslippene gjennom å 
bruke CO2 fra biogass i veksthuset. I 2020 
er det utviklet ny kunnskap og nye løsninger 
som kan bidra til å oppskalere konseptet.

Lindum har produksjonslinjer for behand-
ling av returtrevirke som gir en høyere 
energiutnyttelse ved flisfyringsanleggene 
til våre kunder og mindre driftsproblemer. 
Bedre energiutnyttelse sparer samfunnet 
og miljøet. De samme linjene kan med enkle 
justeringer også produsere kvalitetsflis til 
materialgjenvinning. Lindum er på denne 
måten blitt råvareleverandør til produksjon 
av varer vi alle omgir oss med til vanlig,  
hvor råvarene 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 sine produksjonslinjer 
for flis. 

Bedriften har gjennom utbygging av 
miljøtiltak og økt satsing på gjenvinning 
og prosessering av avfall, gitt et betydelig 
bidrag til reduksjon av utslipp av klima- 
skadelige og farlige gasser. Lindum har  
bidratt til materialgjenvinning og  
produksjon av biodrivstoff. 

Det samles fortsatt opp gass fra deponiet i 
Drammen, men mengden går ned hvert år, 
da det ikke lenger tilføres organisk avfall. 
Gassen brukes til oppvarming av prosesser 
og varmeproduksjon
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Biogass fra biogassanlegget i Drammen  
benyttes til drivstoff og prosessdamp. Det 
gir en høy energiutnyttelsesgrad for anleg-
get 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 ble det  
behandlet 74.000 (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 ble produsert 
8,3 (7,0) mill. m3 med biogass som erstatter 
fossilt drivstoff.

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

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

Oversikt over antall ansatte per 31.12:

Virksomhet Lindum AS*

Fulltidsansatte 141 (153)

Deltidsansatte 10 (67) 

Årsverk hele året 155,7 (182)

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

Fra 1.3.2020 ble antall ansatte redusert med 
65 gjennom virksomhetsoverdragelser av 
gjenvinningsstasjonene til RfD IKS og Asker 
kommune.

Oversikt over sykefravær:

Virksomhet Lindum AS

Kortidssykefravær 1,4 % (1,2 %)

Langtidssykefravær 4,7 % (4,3 %)

Totalt sykefravær 6,1 % (5,5 %)

Redusering av sykefraværet har høy prio-
ritet i Lindum. Korttidssykefraværet endte 
på 1,4 %, en liten økning fra i fjor, men godt 
innenfor målet på 2 %. Langtidssykefravæ-
ret økte til 4,7 %. En økning på 0,4 prosent-
poeng og høyere enn målet på 4 %.

Det var ingen alvorlige arbeidsuhell med 
personskade i 2020. Det var 9 (7) første-
hjelpsskader og 6 mindre personskader 
med fravær, en halvering fra 2019. Det er 
gjennomført flere tiltak i bedriften for å 
oppnå bedre helse, miljø og sikkerhet. 

Alle uhell med personskade gjennomgår 
en systematisk kartlegging av omstendig-
hetene rundt uhellet. Dette for å lære av 
hendelsen og dermed unngå at det samme 
skjer på nytt.

Bedriften har eget arbeidsmiljøutvalg, 
hovedverneombud, plassverneombud og 
bedriftshelsetjeneste. Alle disse har som 
oppgave å utføre forebyggende tiltak. Sel-
skapet har en rekke HMS-bestemmelser og 
regler på anleggene sine. Disse har basis 
i risikovurderinger og følges opp jevnlig. 
Ni livreddende regler er innført sist år, for å 
sikre fokus i en travel hverdag.

Bedriften følger opp intensjonsavtalen for 
et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 
som er inngått mellom regjeringen og  
hovedorganisasjonene i arbeidslivet. 

Bedriften satser på medarbeiderskap som 
et sentralt virkemiddel og for å nå målene i 
strategiplanen.

 



Hans Henrik Bruusgaard
Styreleder

Ida Nilsson
Styremedlem

Siv Malmanger
Styremedlem

Finn Egil Holm
Styremedlem

Pål Smits
Administrerende direktør / Konsernsjef

Hanne Solem
Styremedlem

Arnfinn Førsund
Styremedlem
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Virksomheten har egne risikoanalyser som 
danner utgangspunkt for beredskapsplaner 
både overordnet og for de ulike virksom- 
hetene.

Lindum er medlem av Samfunnsbedriftene 
og følger de hovedavtaler og tariffavtaler 
som dette medlemskapet medfører.

Styret takker de ansatte for gode resultater 
og godt utført arbeid i 2020, også for en 
god og lojal håndtering av alle de krevende 
smitteverntiltakene.

Styre og administrasjon
Styret har i 2020 bestått av:

• Hans Henrik Bruusgaard, styreleder

• Janicke Poulsen Garmann,  
styremedlem til juni 2020

• Ida Nilsson, styremedlem fra juni 2020

• Finn Egil Holm, styremedlem 

• Hanne Margrete Lenes Solem, 
 styremedlem 

• Camilla Ekberg, ansattvalgt  
styremedlem til juni 2020

• Siv Malmanger, ansattvalgt  
styremedlem fra juni 2020

• Arnfinn Førsund, ansattvalgt  
styremedlem

Administrerende direktør for aksjeselskapet 
og konsernsjef er Pål Smits. 

Bedriftens revisor er BDO ved stats- 
autorisert revisor Frode Ludvigsen.

Likestilling
Blant de ansatte i Lindum AS er 27,8 % 
(25,5) kvinner og 72,2 % (74,5) menn. Det 
praktiseres likelønn uavhengig av kjønn.  
Bedriften har like mange kvinner som menn 
i styret, og to av syv medlemmer i selskapets 

ledergruppe er kvinner. For de ulike  
stillingsgruppene er det i 2020 søkt å oppnå 
en jevnere fordeling av kjønn og mellom 
ellers likestilte kandidater har man hatt et 
prinsipp om at søkere av et kjønn som er 
underrepresentert i stillingsgruppen blir 
foretrukket. Dette prinsippet har blitt prak-
tisert ved alle ansettelser, men vi har sett 
at det er vanskelig å få kvinnelige søkere til 
stillinger som sjåfører, flishuggere og andre 
driftsoperatører. Selskapet har også ansatt 
2 personer med annen etnisk bakgrunn og 
bidratt til at personer som har stått utenfor 
arbeidslivet en periode er kommet i arbeid. 

Etiske retningslinjer og  
compliance-program
Bedriften har etiske retningslinjer der det 
også er nedfelt at ingen skal diskrimineres 
som følge av etnisk eller nasjonal opprinnel-
se, alder, kjønn, legning, funksjonsnedset-
telse, seksuell orientering, kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk, livssyn eller religion. 

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

Bedriften har også et formalisert konkurran-
serettslig og selskapsrettslig compliance-
program.

De etiske retningslinjene og compliance-
programmet 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 pro-
grammer og jevnlig gjennomgang av disse.

Utsiktene for 2021
Styret ser positivt på utsiktene for 2021. 
Fjoråret ble bra med høyt aktivitetsnivå  
flere steder, spesielt gjelder dette deponi- 
virksomheten knyttet til forurensede  
masser. Det forventes fortsatt stor aktivitet 
på dette området, og det vil være økt fokus 
på sortering og gjenvinning.

Det er i 2020 gjennomført avvikling av en 
del forretningsvirksomhet, noe som vil 
kunne forbedre resultatene innenfor flere 
virksomhetsområder. Forbedringsprosjek-
ter skal også bidra til økt lønnsomhet

Det arbeides med flere nye muligheter 
som vil kunne gi langsiktig god inntjening 
fremover. 

Konkurransen er krevende, og det vil dukke 
opp nye aktører med nye løsninger for 
gjenvinning av ressursene i avfallet. Dette 
kan være løsninger som krever større 
investeringer.

Fokus på bærekraft og grønne løsninger  
er økende. Mange av kundene stiller stren-
gere krav til både bærekraft, gjenvinning 
av ressurser og reduserte klimagassutslipp 
når det gjelder løsninger og samarbeids-
partnere. Lindum har i dag en god 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 2021


