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Fremst innen bærekraftig 
ressursgjenvinning

- for miljøets skyld
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Våre verdier:

TENK OM

• Troverdige

• Entusiastiske

• Nyskapende

• Kunnskapsrike

• rOmslige

• Miljøbevisste
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100 %
av Lindum AS er eid av 

Drammen kommune 

1,4
millioner tonn masser 

håndteres årlig 

620
millioner kr i omsetning 2021 

155
medarbeidere 

Lindum
Noen nøkkeltall om Lindumkonsernet

1997
etablering
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Lindums virksomhet

Lindum behandler avfall og sidestrømmer slik at 

➢ ressursene kan gjenvinnes               

➢miljøgifter tas ut av kretsløpet                                 

➢utslipp av klimagasser reduseres

- for miljøets skyld
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Ansvar drift
• Forhold til tillatelser fra Statsforvalter

• Mottakskontroll

• Drift

• Uønskede utslipp (sigevann, lukt, miljøgifter, støv)

• Brann/eksplosjoner

• Avvikshåndtering

• Forhold til nærmiljø

• ISO-sertifiseringer

• BAT



8

Risiko
• Bransjen er i stor endring

• Risikovurderinger, redusere sannsynlighet og konsekvenser

• HMS. System for vurdering av og oppfølging av sikkerhet. Av erfaring blir man klok
Hendelse i Lindum 2018

• Alle skal hjem til middag

• Ansvar overfor 3. part. Kan komme i erstatningsansvar som følge av ulike hendelser

• Råvareprodusent/salg av produkter = stort ansvar

• Forsikringer



HMSK-mål 2022
OVERORDNET 
MÅLSETTING HMS/K MÅL

KPI
(per år)

Oppklaringer

0 kritiske* avvik

1
0 avvik med personskade (ekskl. 
førstehjelpsskader (TRI))

1.H2-skader: 0
2.Førstehjelpsskader:

• Administrasjon og salg: < 5
• Drift og produksjon: < 20
• Industrielle prosesser: < 20
• FoU: < 10

H2-skader er summen av følgende 
arbeidsrelaterte skader:
• Dødsfall
• Personskader med fravær
• personskader uten fravær: 

• medisinsk behandling
• redusert arbeidsevne og/eller behov 

for alternativt arbeid. 
Førstehjelpsskader er mindre skader men 
som kan ha et mer alvorlig potensiale

2 0 brudd på Lindums Livreddende Regler Antall registrerte brudd: 0
Lindums Livreddende Regler gjenspeiler 
farer som har en høy risiko for liv og helse.

3
0 akutte utslipp eller annen kritisk effekt på 
miljø og/eller omgivelser

Antall akutte utslipp eller annen kritisk 
effekt: 0

Med kritisk effekt på miljø og/eller 
omgivelser menes effekt/utslipp av 
skadelige stoffer, lukt og andre 
nærmiljøulemper som medfører brudd på 
det enkelte anleggs tillatelse

4 0 tilfeller av brann Antall branner: 0
Med brann menes branntilløp som utløser 
behov for bistand fra brannvesen til å slukke
brannen

15% reduksjon av 
miljøavtrykk innen 
2025 5

Etablere energiledelse for minimum 2 
lokasjoner per år

Lokasjoner med energiledelse: > 2

Etablere energiledelse og kartlegge 
miljøavtrykk som bidrag til Lindums
bærekraftsarbeid.
Lindum må også ha som mål å sertifiseres 
for energiledelse innen 2025

Levere som avtalt –
hver gang 6

Antall kundeklager fra kunder grunnet feil kvalitet 

på tjenester eller egenproduserte produkter skal 

ikke overstige 20 per år

Antall kundeklager: < 20
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Samfunnsansvar
• NHO definerer samfunnsansvar slik: "Samfunnsansvar handler om hvordan verdier 

skapes. Det handler om hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. 
Ansvarlige bedrifter tar hensyn til dette."

• Oppfyllelse av nasjonale og internasjonale krav og mål for ressursgjenvinning og 
reduksjon av utslipp (klimafarlige gasser og miljøgifter)

• FNs bærekraftsmål

• Etiske retningslinjer

• Krav fra eier
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SIKKERT

Lindums virksomhet 
skal være sikker.

Vi skal  ikke ha 
hendelser med kritiske 

konsekvenser for 
mennesker eller miljø.

ETISK

Vi skal følge våre etiske 
retningslinjer og 

etterleve våre verdier. 

LOVLIG

Vi skal drifte i samsvar 
med lover, regler, 

forskrifter og tillatelser 

(compliance).

Grunnpilarer for Lindums 
virksomhet
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I Lindum skaper og måler vi 
resultater langs tre akser:

Sosial verdiskaping 

Økonomisk verdiskaping

Miljømessig verdiskaping
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Det blir den
Bærekraftige verdiskapingen i Lindum
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Lindum og bærekraft

Strategisk forankring:

• Lindum skal bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål
Dette innebærer at alle aktiviteter Lindum foretar seg skal bidra til 
oppnåelse av FNs bærekraftsmål

• Lindums vekst skal være grønn
Dette innebærer en økning i den type økonomisk verdiskaping som gir 
lavere samlede miljøbelastninger 
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Strategisk rammebetingelse(1) for Lindum: 

Lindum skal bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål
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Strategisk rammebetingelse (2) for Lindum: 

Lindums vekst skal være grønn
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Etiske retningslinjer
Lindums etiske retningslinjer skal legge grunnlag for en sunn og sterk 
forretningskultur i hele virksomheten. Retningslinjene bygger på våre verdier 
TENKOM, og gjelder for ansatte, styremedlemmer og andre som opptrer på vegne 
av selskapet. Alle har selv ansvar for å følge retningslinjene

• Begrepsdefinisjon

• 1. Menneskeverd 

• 2. Arbeidsmiljø

• 3. Helse og sikkerhet 

• 4. Miljø 

• 5. Lojalitet, interessekonflikter og konfidensialitet 

• 6. Taushetsplikt og behandling av informasjon 

• 7. Rettferdig konkurranse og konkurranselovgivning 

• 8. Relasjoner til kunder, leverandører, konkurrenter og 
myndigheter 

• 9. Relasjoner til allmennheten og nærmiljøet 

• 10. Kommunikasjon gjennom sosiale medier 

• 11. Avviser alle former for korrupsjon 

• 12. Konsekvenser av overtredelser 

• 13. Varsling 

• 14. Etiske dilemma
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Takk for oppmerksomheten!

pål.smits@lindum.no

www.lindum.no

mailto:Pål.smits@lindum.no

