
 
 
 
Kort informasjon om selskapet 

Lindums visjon er: Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld.  

Lindum er organisert som et konsern med en omsetning på MNOK 640 med 215 ansatte med 

hovedkontor i Drammen. Konsernet har 12 behandlingsdestinasjoner på sør-, øst- og vestlandet, bl.a. 

i Lillesand. Lindum har satset omfattende på kompetanse og utvikler skreddersydde løsninger for 

mange kunder. Lindum har flere eksempler på at vi har utviklet løsninger der vi har klart å gjøre 

industriavfall om til verdifulle ressurser som kan brukes for å skape et bedre miljø og klima. Vi tror på 

sirkulære løsninger og har gode eksempler på gjennomførte løsninger der man samarbeider med 

andre i samme sirkel og/eller andre sirkler. Det er i fellesskap man kan se mulighetene og skape 

løsninger. 

Produkter/tjenester som tilbys til prosessindustrien 

Lindum er et konsern som i dialog med kundene tilbyr løsninger for behandling og gjenvinning av 

ressurser innen avfall, sidestrømmer fra industri og forurensede masser. Vår styrke er å bruke vår 

kompetanse til å utvikle miljøriktige løsninger sammen med kunden. Lindum har tilgang til egne 

deponier for forurensede masser, sorteringsanlegg for masser, løsninger for behandling og gjenbruk 

av betongavfall, biogassanlegg for organisk avfall m.m. Lindum har også en egen avdeling for 

luktrensing og skreddersyr og leverer løsninger til offentlig og privat virksomhet på dette området. 

Bistår også med luktkartlegging.  

Lindum håndterer mange forskjellige typer avfall og har også virksomhet som dekker containerutleie 

og henting/behandling av avfall fra industri- og annen næringsvirksomhet. På sørlandet har vi også 

virksomhet som tar hånd om syredannende gneis som det finnes mye av i deler av regionen. Vi 

forsker også videre på håndtering av andre miljøfarlige fraksjoner for å finne løsninger. Et viktig 

stikkord er å se ulike problemfraksjoner i sammenheng.  

I dag kan vi tilby gjenbruk av betongavfall fra riveprosjekter og materialgjenvinning av rivnings-

/avfallstrevirke. Vi produserer også biogass og biogjødsel som selges direkte fra oss eller gjennom 

våre samarbeidspartnere. 

Kontaktpersoner 

Thomas Hartnik  Telefon: 926 94 021  E-post: thomas.hartnik@lindum.no 

Pål Smits  Telefon: 907 80 970 E-post: pal.smits@lindum.mo 

 

Stikkord for hva Lindum tilbyr 

Avfallbehandling – Luktrensing – Ressursgjenvinning – Deponering – Grønn vekst 
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