Frågor och svar om Mantum Storsäck
Vad är storsäck?
En plastsäck på cirka 1000 respektive 1800 liter som du köper av Mantum och fyller med
sorterat alternativt osorterat tillåtet avfall, max 1000 kg. När säcken är full beställer du
hämtning från Mantum. Du betalar separat för säcken och separat för hämtning med kranbil
(transport och behandling). Se närmare information om priser och villkor.
När kan jag använda storsäcken?
Storsäcken är en smidig lösning i samband med flyttstädning, storstädning av förråd och
garage, vid om- och tillbyggnationer eller vid trädgårdsarbete. Säcken är ett alternativ eller
komplement till att hyra container.
Var köper jag storsäcken?
Via vår Mantum Entreprenads trafikledning kan du beställa säcken och få den levererad hem
till dig inom tre arbetsdagar. Du betalar genom faktura, betalningsvillkor 15 dagar. Beställ
via hemsidan, www.mantum.se under Miljö/Storsäck, eller ring trafikledning telefon
0340-54 55 22.
Var levereras storsäcken?
När du beställer via hemsidan eller trafikledning levererar vi säcken till din fastighet inom
Varbergs Kommun.
Måste jag vara hemma när storsäcken levereras?
Nej, Storsäcken levereras till angiven adress med överenskommen placering.
Hur stor är säcken?
Alternativ 1: Cirka 1 kubik = 1000 liter. Säcken får inte fyllas över kant och inte överskrida
1000 kilo. Alternativ 2: Cirka 1,8 kubik = 1800 liter. Säcken får inte fyllas över kant och inte
överskrida 1000 kilo.
Vilket material är säcken gjord av?
Säcken är gjord av plast som efter användning går till plaståtervinning.
Vilket avfall får jag lämna i storsäcken?
Osorterat avfall = betong, brännbart, frigolit, gips, glas, glasfiber, isolering, kakel, metaller,
papper, plast, porslin, presenning, skrot, speglar, spånskivor, sten, tegel, telekabel, textilier,
trä, trädgårdsavfall, wellpapp.
Vad får jag inte lämna i storsäcken?
Brännbart hushållsavfall, asbest, farligt avfall eller elkabel och elektronik.
Vad händer om fel avfall hamnar i storsäcken?
Du får en tilläggsfaktura.
Hur ska säcken placeras?
Vi hämtar säcken med kranbil. Säcken får stå max 5 meter från körbar väg med fri höjd för
lyftkran 4,5 meter. Vägen ska vara framkomlig för stor lastbil, det vill säga 3 meter bred. Vid
hämtningsplatsen ska finnas möjlighet att vända.

Vad händer om säcken är felplacerad?
Säg till när du beställer hämtning om du vet att placeringen avviker. Då kan vi avgöra om vi
har möjlighet att hämta den med annat fordon. Priset blir då ett annat.
Hur får jag säcken hämtad?
Ring Mantum Entreprenads trafikledning på telefon 0340-54 55 22. Du kan också beställa
hämtning via hemsidan www.mantum.se under Miljö/Storsäck.
Hämtningen kommer att ske inom 5 arbetsdagar. Vi hämtar säcken med kranbil.
Måste jag vara hemma när ni hämtar storsäcken?
Nej, beskriv bara tydligt var säcken står vid beställningen.
Betalar jag för avfallets vikt?
Nej, säcken har ett pris oavsett vikt.
Vad händer med storsäcken efter hämtning?
Den transporteras till vår återvinningsanläggning i Klastorp, där avfallet kontrolleras och
sorteras för återvinning.
Kan jag använda storsäcken fler gånger?
Säcken sprättas upp vid tömning och går därefter till plaståtervinning.

