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Resultat for 2021

2021 2020 2021 2020

535 590 Inntekter 622 683

480 499 Driftskostnader ekskl. avskrivninger 526 538

45 51 Avskrivninger 60 58

10 41 Driftsresultat 36 88

13 16 Finansposter 0 0

23 56 Ordinært resultat før skatt 36 88

2 9 Skatt 8 20

20 47 Årsresultat 28 69

10,2 23,6 Utbytte 10,2 23,6

Lindum AS Lindum konsern

Alle tall i MNOK

Redusert omsetning og 

resultat pga.:

• Begrenset kapasitet på 

deponiene

• Økte kostnader for 

anleggene

• Opprydding ved gamle 

anlegg
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Utbytter fra Lindum 

Nominelt:

MNOK 184

KPI-justert:

MNOK 215
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Utvikling 2022

• Året 2022 ser vesentlig bedre ut enn 2021.

• Gode resultater på deponi/massesiden så langt i år

• Utfordringer med lønnsomhet i biogassanleggene som følge av de økte strømprisene og økte kostnader for 

øvrig.

• Totalt forventes det å nå et resultat på MNOK 63 for konsernet, mot 36 i 2021

• Det kommer strengere krav til alle avfallsvirksomheter fra Statsforvalteren som vil kunne gi økte kostnader 

framover. Lindum forbereder seg på dette.
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Verdivurdering Lindumkonsernet

• Verdivurdering utført av ekstern rådgiver (DHT corporate services) basert på 

avkastningsverdien, underbygget med verdijustert egenkapital.

• Konsernet er sett på som helhet, justert for minoritetsinteresser

• Verdien av aksjene er vurdert som følger:

Lindum AS (100%)

(MNOK) Avkastningskrav aksjeverdi 10,9 %

Verdijustert  egenkapital 266

Avkastningsverdi 480

Verdikonklusjon intervall 460-500

Verdikonklusjon punktest imat 480
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Markedsverdi Lindumkonsernet

• Markedsverdien er basert på verdivurderingen og en prognose basert på forretningsstrategien for perioden 

2023 – 2027

• Omsetningen øker til MNOK 983, med et resultat før skatt på MNOK 116

- Ny virksomhet vil bidra med MNOK 497 og et resultat på MNOK 73

- Eksisterende virksomhet redusere noe

• Omsetningsøkningen kommer fra nye deponier og behandlingsanlegg for forurensede masser, økt 

behandling av returtrevirke, pyrolyse, slambehandling.

• Matavfall overføres til Den Magiske Fabrikken. Redusert omsetning, men Lindum får utbytte. 

Lindum AS (100%)

(MNOK) Avkastningskrav aksjeverdi 10 %

Avkastningsverdi 631

Verdikonklusjon intervall 600-650

Verdikonklusjon punktest imat 631
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• Virksomhet innenfor avfallsbransjen i hovedsak på Øst- og Vestlandet, men kan gjøre oppdrag i 

hele Norge 

• Langsiktig kapitalisering av selskapet (verdiøkning over tid) 

• Direkte avkastning til eier (årlig utbytte)

• Bidra til å sikre Drammen kommunes miljøambisjoner for utnyttelse av ressurser i avfall –

verdiskaping innenfor kjernevirksomheten

• Regional forankring av et viktig kompetansemiljø som bidrar til å sikre og utvikle spesialisert 

industriell kompetanse. 

Verdiøkning

Miljøambisjoner

Drammen kommunes eierstrategi for Lindum (kort 

oppsummert)

Kompetansemiljø
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Erfaringer med eierstrategien

Positivt:

• Langsiktig og forutsigbar

• Tydelige og akseptable krav til 

avkastning og utbytte

• Gir nødvendig frihet

• Ambisjoner innen miljø og 

kompetanse motiverer

• Gir muligheter for etablering av 

datterselskaper sammen med andre

Utfordringer:

• Geografisk begrensning. Bør kunne 

utvides til hele Norge og åpne for mer 

internasjonalt
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Behov for avklaringer i eierstrategien

• Ansvaret knyttet til det gamle deponiet fra før Lindum AS ble etablert i 2001

• Balansen mellom økonomisk, miljømessig og sosial-/samfunnsmessig verdiskaping.

• Hvordan ønsker eier å bruke Lindum som verktøy for å nå sine mål ? 

• Revidering av definisjonen av kjernevirksomheten
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Eierskap

• Selskapet har i dag ikke behov for en annen eier eller en annen type eier for å realisere gjeldende 

forretningsstrategi.

• Dagens eierskap og eierstrategi gir muligheter for vekst og utvikling gjennom samarbeid med andre
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Dagens finansieringsmodeller

Finansiering av investeringer i Lindumkonsernet:

• Egne midler (etter overskudd fra tidligere år)

• Lån i bank på markedsmessige vilkår (er i dag nesten gjeldfrie)

• Investering via datterselskaper:

• - Lindum finansierer (låner midler til datterselskapet)

- Alle eierne bidrar med finansiering

- Noe egenfinansiering og resten lån.
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Den Magiske Fabrikken AS –

Lindum forhandler om deleierskap

• Lindum leier fabrikken i dag

• Matavfall fra 1,1 mill. personer

• 82.000 tonn avfall
+ 80.000 tonn husdyrgjødsel
= 150.000 tonn biogjødsel
+ 8,8 mill. m3 gass

• Lindum drifter og selger tjenester i markedet

• 10 ansatte

• Tett samarbeid med landbruk, kollektivtrafikk, gasselskap, 
industri m.m.

• Norges ledende anlegg med best miljøeffekt. 

• Lindum er ønsket som deleier, ca. 35 %
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Investering i DMF AS

• Lindum vurderer å gå inn med MNOK 100 i ny kapital

• Lindum vil få en eierandel på ca. 35 %

• DMF bygges videre ut for ca. MNOK 250

• Omsetning i DMF AS vil etter utbygging bli ca. MNOK 200 pr år

• Årlig resultat etter skatt på ca. MNOK 23; resultatmargin ca. 11,5%

• Forutsetter at avkastning på investert kapital blir i tråd med eiers krav

• Investering gjennomføres høst 2022

• Lindum AS låner MNOK 100 (er i dag tilnærmet gjeldfri)
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Andre mulige større investeringer

• Oppgradering av biogassanlegg i Drammen, MNOK 110

• Etablering av nye deponier, Lindums andel MNOK 100

• Vaskeanlegg for forurensede masser, Lindums andel MNOK 50

• Flere av investeringene gjøres i datterselskaper der Lindum eier 50 %, men Lindum AS 

må i noen tilfeller garantere for lån/egenkapital.

• Forutsetning for Lindum er at investeringene og driften av selskapene er økonomisk 

lønnsomme og bidrar til at Lindum oppfyller forventningene eier har satt i 

eierstrategien.


