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Notat fra Eiermøte på Maren  
 07.05.2019 

Sted: Møterom på Brennevinsmyra  

   
 
Til stede: 

Ordfører Alf Erik Andersen, ordfører Janne Fardal Kristoffersen, ordfører Reidun Bakken og ordfører 

Helge Sandåker. 
 

Fra styret: Ole Bent Røiseland, Liv Birkeland, Inga E. Fjeldsgaard, Svein Høiland og varamedlem Jan-
Øyvind Åvik. 

 
Fra administrasjonen: daglig leder Hans Christian Hillesund og observatør Helene R. Urhaug. 

 

Forfall: Stig Skjævesland. 
 

Referent: Kaja Stave Pedersen 
Eiermøtet startet kl. 09.00 og avsluttet kl. 11.30.  

 
 

SAK 1/18 Orientering fra styret og daglig leder. 
 

Daglig leder orienterte om driften.  
 

 
Profilering og verdier 

Maren har i løpet av 2018 utarbeidet verdisett for bedriften: 

• Respekt 

• Ryddighet 

• Profesjonelle 

• Fremtidsrettet 



Offentlig 

 

 

HMS og risiko 
Marens HMS mål: 

• Unngå skader på personell og kunder på anlegget 

• Arbeidsrelatert sykdom = 0 % 

• Totalt sykefravær mindre enn 4 % 

• Minimere påvirkning på ytre miljø 

 
 

Sykefravær 

• Arbeidsmiljøet anses å være bra. God kontroll på fravær.  
 

 

Kvalitet 

• Kvalitetssystem 
Har oppdatert og forbedret kvalitetssystemet 

 

• Forskrifter 
Utarbeidet ny renovasjonsforskrift, samt slamforskrift.  

 

 
Prosjekter 

• Ny husholdningshall 

Arbeid påbegynt. Ferdigstillelse høsten 2019 
 

• Kildesortering hytter 

Starter første utsetting av nye beholdere i andre halvdel av juni. Målet er at alle containerne 
skal være byttet ut med kildesortering i 2020. Det blir sendt ut brev til alle hytteeiere om 

endringen i løpet av mai/juni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nedgravde løsninger 

Etablert i 2018 for Sanden og Støkkan/Hermannsbyen.  
Et vellykket og bra prosjekt. Lite negative tilbakemeldinger på anleggene, heller skryt. 

 

Deponiutvidelse 
Er i gang med søknadsprosesser for utvidelse av deponi. 

 
 



Offentlig 

 

Marin Forsøpling 

Bystyret i Mandal ønsker at ordning for frivilling og gratis oppsamling av marin forsøpling fortsetter, 
og vurderes utvidet. 

Maren informerer om etablert samarbeid med Sammen om søpla. Større ryddeaksjoner utover dette 
kan samarbeides med MBT/Sammen om søpla. Det er for tiden ingen ordning for mindre aksjoner. 

 

 
Utfordring med rot 

Det har over lengre perioder vært utfordringer med rot i hyttecontainere ved Vikingland/Gahre, samt 
ved gjenvinningsstasjonen på Vigeland. Det er dermed ønskelig fra Lindesnes Kommune å sette opp 

kamera for å forhindre dette. Maren har allerede dette på tiltaksliste, og skal se på muligheter. 
 

 

Eventuelt 
Neste styremøte flyttes fra onsdag 5 juni til tirsdag 11 juni kl. 14:30. 

 

 

 
 


