
SORTERINGSVEILEDER

ÅPNINGSTIDER 
Maren har fire bemannende gjenvinningsstasjoner: 
- BRENNEVINSMYRA: mandag kl. 07:30-19:00, tirsdag-fredag: kl. 07:30-16:00.  
 Våråpent på Brennevinsmyra lørdag 4. mai, kl. 09:00-15:00
- HEDDELAND: tirsdager i partallsuker fra kl. 14:00-18:00 (19:00 april–sept)
- BLADALEN: tirsdager i oddetallsuker fra kl. 14:00-18:00 (19:00 april–sept)

- VIGELAND: hver torsdag fra kl. 14:00-18:00, og annen hver lørdag i partallsuker fom april – september

 
TØMMING
- Dunk og sekk må settes ut før kl. 06.00 på tømmedagen. Knytt sekkene.
- Overfylte eller feilsorterte dunker blir ikke tømt. Gjenstander plassert ved dunken blir ikke tatt med.
- Maks henteavstand for dunk/sekk er fem meter. Dunker med oversteget meter blir ikke tømt. 
  (evt kan bestilles mot tillegg i abonnement)
- Husk snørydding og strøing.

 
TOM FOR POSER
- Et års forbruk av sekker til papir, plast og matavfall leveres i tidsrommet september/oktober.
- Matavfallsposer: knytt en pose rundt håndtaket på dunken, og renovatøren legger igjen ny rull med matavfallsposer.
- Papir eller plastsekker: nye sekker kan hentes på kommunens servicetorg eller hos Maren AS.
- Ekstra restavfall leveres på en av gjenvinningsstasjonene mot betaling, eller du kan kjøpe ”røde sekker”  
 hos kommunen eller Maren AS som kan settes ved dunken. 
 

Husk at de fleste varer er merket med hvordan de skal kildesorteres.  

På www.sortere.no kan du også enkelt søke opp hvor varen skal kastes.

WWW.MAREN.NO

Skjernøyveien 21, 4516 Mandal

E-post: post@maren.no

Uteglemt tømming: 38 26 50 00 – Abonnementsadministrasjon: 38 27 26 00 – Slam: 982 33 022



MATAVFALL RESTAVFALL

Matavfall, eller våtorganisk avfall, er 
avfall som er organisk nedbrytbart. 

JA 
matrester - skrell - skrotter    
grønnsaker - frukt - brød - eggeskall 
nøtteskall - kaffefilter/grut 
teposer - tørkepapir/servietter                                                     
små mengder blomster

NEI 
matavfall med emballasje - bleier   
aske - sneiper - tyggegummi 
sand/stein/jord - hageavfall

Restavfallet er det som blir igjen når 
du har sortert ut det som er mulig å 
kildesortere. Det som er for stort for 
restavfallsposen hjemme leverer du 
til en av gjenvinningsstasjonene. 

JA 
tilgriset papir og plast - glanset  
jule- og gavepapir - støvsugerposer 
aske (pakket i pose) - sneiper 
isopor - gummi - bleier og sanitets-
bind - hundeposer - kattesand 
plaster og bandasje - utslitte sko  

NEI 
gjenvinnbart avfall - elektriske  
produkter - farlig avfall

GLASS OG METALL

emballasje

Glassemballasje er emballasje av 
glass det har vært mat eller drikke 
i. Metallemballasje er all emballasje 
i metall, unntatt drikkebokser med 
pant. Med emballasje menes kun det 
som har inneholdt mat eller drikke. 

JA 
brus og ølbokser u/pant - hermetikk-
bokser - lokk og korker i metall  
kaviar og majonestuber - aluminiums- 
folie - glass som har inneholdt 
syltetøy, barnemat, pastasaus etc.   
glassflasker - vin- og spritflasker

NEI 
drikkeglass - ildfaste former - gryter/ 
stekepanner - lyspærer - speil    
keramikk og porselen - malingsspann   
spraybokser

PLAST ØVRIG-FARLIG AVFALL

Plastemballasje er innpakning som 
har vært rundt og beskyttet mat- 
varer og andre produkter.  
Skyll plastemballasjen i kaldt vann, 
og legg plasten i plastsekken.

JA 
plastkanner/beger - plastemballasje   
plastfolie - plastposer - plastflasker   
plasttuber - kaffe -og snacksposer

NEI 
isopor - tilgriset plastemballasje   
plastkanner som har inneholdt farlig 
avfall - skumgummi - tannbørster   
vedsekker - stroppebånd 
plast som ikke har emballasje:  
eksempel leker, hageslanger,  
presenninger og hagemøbler

Leveres direkte til en av Marens gjen-
vinningsstasjoner: 
tre - hageavfall - keramikk - tekstiler  
og sko for gjenbruk - hvitevarer           
radio/tv/datautstyr - møbler    
marint avfall

Farlig avfall leveres gratis  
til en av miljøstasjonene: 
maling - lakk - olje - frityrolje 
lyspærer - bilbatteri - lysstoffrør   
spraybokser - elektriske produkter

emballasje

PAPP OG PAPIR

Papp og papir legges rett i papirsekk 
eller papirdunk. Drikkekartonger 
skylles og brettes og skal IKKE legges 
i bæreposer.

JA 
papp og papir - aviser og blader   
reklame - eggekartonger - pizza- 
esker - konvolutter - drikke- 
kartonger (fjerning av plastkorker  
er ikke nødvendig)

NEI 
glanset jule- og gavepapir 
bleier - kartonger med matrester 
servietter og tørkepapir - bakepapir


