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1 Miljøtaxi 
Miljøtaxi er et tilbud til våre husholdningsabonnenter. Miljøtaxien henter avfall og ting du ikke får 

plass til i dunkene. Alt som kan brukes om igjen, går til Gjenbruksbutikken vår, resten går til 

gjenvinning. 

1.1 Avfallstyper som Miljøtaxi kan hente 

• Møbler, madrasser 

• hvitevarer 

• sykler 

• kasser med ting til gjenbruk 

• sekker med klær 

• bildekk og bilrekvisita 

• dører og vinduer 

• elektriske produkter 

• tepper 

• papp (brett sammen og bind med tape eller hyssing) 

• sportsutstyr 

• toaletter, badekar og vasker 

• bøker 

• små enheter farlig avfall (må merkes), eks malingsspann, bilbatterier, lysstoffrør. Sjåfør på Miljøtaxi avgjør 

hva som kan tas med av farlig avfall. 

1.2 Avfallstyper som Miljøtaxi ikke henter 

• Sekker med restavfall 

• Sekker med blandet avfall, må være sortert! 

• Rivnings avfall (treavfall, isolasjon, gipsplater, murstein, fliser o.l.) 

• kvist og hageavfall 

• stein og jord 

Har du mye av avfallstypene som er listet opp over, så bestill leie av containere til avfall. 
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1.3 Avfallsmengde pr henting med Miljøtaxi 

Vi henter opptil 2 m3 (1m x 1m x 2m) avfall pr tur. 2 m3 avfall tilsvarer et volum med 2,3 meter 

lengde, 1,2 m bredde og 1,2 m høyde. 

 

 

1.4 Vektbegrensning på enheter som hentes av Miljøtaxi 

Vi henter enheter som veien maks 100 kg. pr enhet. To personer må kunne bære avfallet inn i 

bilen. Vi henter for eksempel ikke piano. 

1.5 Kostnad pr henting med Miljøtaxi 

Miljøtaxi tar betalt pr tur. Dette faktureres etter henting. En kan benytte Vipps dersom en er 

tilstede når Miljøtaxi kommer. Gratisbilletter kan ikke benyttes. 

1.6 Hyppighet på kjøring av Miljøtaxi 

Miljøtaxi er ute på veien en dag pr uke, hovedsakelig tirsdager. Dato og tidspunkt avtales med 

sjåfør på Miljøtaxi. 

1.7 Plassering av avfallet før Miljøtaxi kommer 

Avfallet som skal hentes må settes lett tilgjengelig på utsiden av bolig eller garasje før Miljøtaxi 

kommer. 

En må unngå å sette gjenstander som ikke skal hentes, i nærheten av det som skal hentes, slik 

at ikke servicebilen tar med seg avfall som ikke skal hentes. 

Det henvises til www.agderrenovasjon.no for ytterligere informasjon om miljøtaxien. 

 

http://www.agderrenovasjon.no/

