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OM BIG BAG
BIG BAG – från liten aktör till komplett avfallsentreprenör med fokus på 
återvinning, effektivitet och hållbarhet. Enkelt och miljösmart.

År 2003 lanserade BIG BAG lyftögleförsedda 
säckar för byggavfall. Metoden att låta en kran-
bil under samma färd hämta byggavfall från 
flera projekt blev snabbt populär. I dag hämtas 
BIG BAGs från hundratals projekt varje dag, 
och med fokus på återvinning, effektivitet och 
hållbarhet har BIG BAG på arton år gått från 
liten aktör till en komplett avfallsentreprenör.

Trots namnet är BIG BAG i dag mer än bara säck-
ar. Med containrar, kärl, materialleverans, sug-
bilstjänster, höghöjdslyft och produkter för han-
tering av farligt avfall, täcker vi in hela spektrat 
kring avfallshantering och återvinning.

BIG BAG är hängiven sin vision att fortsätta 
utveckla enkla och miljösmarta tjänster för av-
fallshantering vid små och stora byggprojekt.

Vårt mål är att i samarbete med byggkunden 
”spara snickartimmar” utan att göra avkall på 
effektiv återvinning. Att värna om naturen 
vi lever av och samhället vi lever i är funda-
mentet för BIG BAG’s fortsatta utveckling. Att 
Affärsidé, Miljöpolicy och Miljöarbete samspe-
lar är ett uttryck för vår övertygelse att hållbar 
lönsamhet inte är möjlig utan ett lika hållbart 
och framåtblickande miljöarbete. 
Välkommen att bli kund hos BIG BAG!

Nr 1 
Vi är Sveriges ledande 
aktör inom bygg- & 
anläggningsavfall

+300 
Vi är fler än 300 
anställda inom 
koncernen

100 % 
Vi utför alla tjänster 
med 100 % egen  
anställd personal

1,2 MD KR 
Koncernen har en 
årsomsättning på 
1,2 miljarder (2020)

99 % 
Vi återvinner 
 över 99 % av allt 
insamlat material

95 % 
Vår fordonsflotta 
består till 95 % av 
Euro 5 och Euro 6

 Se en kort animerad film om BIG BAG
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VARFÖR BIG BAG?
BIG BAG erbjuder enkla och miljösmarta avfallslösningar vid små och 
stora projekt. BIG BAG finns både för dig och ditt företag och för dig 
som privatkund, och erbjuder en stor mängd produkter och tjänster för 
en komplett och effektiv avfallshantering.

FÖR DIG
BIG BAG är en av fåtalet kompletta avfallsen-
trepenörer, med BIG BAGs containrar, kärl, 
sugbilstjänster, materialleverans, höghöjdslyft 
och hantering av farligt avfall täcker vi in det 
mesta inom avfallshantering.

 - BIG BAG har en mängd produkter och 
tjänster för effektiv avfallshantering vid 
små och stora byggprojekt

 - BIG BAG sparar tid och pengar åt sina 
kunder, genom enkel och miljösmart 
avfallshantering

 - Hos BIG BAG får du alltid personlig service

 - Hämtning utförs alltid arbetsdagen efter 
att du lagt din order

FÖR MILJÖN
Bygg- & anläggningssektorn står för nära 40 % 
av landets totala energi- och materialförbruk-
ning. BIG BAG gör det enkelt för ert företag att ta 
miljöansvar, och samtidigt få en effektiv avfalls-
hantering. Detta gör vi bland annat genom att:

 - Vi planerar alla transporter ur 
energisynpunkt

 - Vi har marknadens mest miljövänliga fordon

 - Vi återvinner allt avfall på egna 
anläggningar

 - Vi återvinner eller återanvänder 99,1 % av 
avfallet

 - Mindre än 1 % av mottaget avfall deponeras
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1. KÖP ELLER BESTÄLL
Köp din BIG BAG hos din återförsäljare 
eller beställ ut en container eller ett kärl 
genom att ringa 0770–250 750, eller gå in 
på vår hemsida www.bigbag.se och beställ.

5. VI HÄMTAR
Säcken/containern/kärlet hämtas senast 
dagen efter beställning** alla vardagar.

2. STÄLL UT OCH FYLL
Ställ ut din BIG BAG, containern eller kärlet 
och fyll på med avfall. Överlasta aldrig vare 
sig säck, container eller kärl.

4. BESTÄLL HÄMTNING*
Ring 0770–250 750 för borttransport, eller 
boka hämtningen på vår hemsida  
www.bigbag.se

8. NY-/OMBYGGNATION
Vissa av materialen kan användas igen vid  
 renoveringar och nya byggnationer. De 
material som förädlats för energiutvinning, 
blir till el och fjärrvärme i städerna.

6. SORTERING & BEHANDLING
Säcken/containern/kärlet körs med  våra   
 fordon av högsta EU-klass till våra elektrifi-
erade anläggningar där avfallet sorteras, 
klassas samt behandlas.

DEPONI
Endast 1 % av allt avfall vi 
behandlar går till deponi där 
slutmottagare granskas.

3. KNYT IHOP
Knyt ihop din BIG BAG 
med snöret som sitter fast 
på säcken, eller se till att 
containern eller kärlet inte 
är lastade över kanten.

7. ÅTERVINNING
Materialet körs till 
materialåtervinning eller 
energiutvinning.SÅ FUNGERAR BIG BAG

* Transportavgift + ev. zontillägg tillkommer.

** Gäller i våra tre största städer med tillhörande län. För övriga mindre orter  
 och landsbygd gäller hämtning inom 3-5 helgfria dagar.
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TRYGGHET & KVALITET
Som kund kan du känna dig trygg med att vi alltid strävar efter att 
utföra just ditt projekt på bästa tänkbara sätt.

Enligt lag är du som entreprenör skyldig att 
sortera ditt avfall på ”källans plats”. Vi på BIG 
BAG  vet att detta ibland kan te sig näst intill 
omöjligt, men ring oss så hittar vi en lösning 
tillsammans.

Väljer du att sortera avfallet själv sparar du både 
pengar och miljö oavsett om du sorterar själv eller 
låter BIG BAG göra det åt dig, kan du känna dig 
trygg med att allt avfall som lämnar BIG BAG 
alltid är sorterat och återvunnet. Allt för att vi 
gemensamt ska spara på jordens resurser.

För uppföljning och kontroll kan du via kund-
tjänst snabbt och enkelt beställa en komplett 
fraktionsrapport som visa hur ni sorterat på ert 

projekt. I rapporten visas sorteringsgrad, kost-
nad och hur avfallet hanterats. Rapporten är ett 
ypperligt redskap, som underlag för vår sorte-
ringsutbildning eller som målstyrningsdoku-
ment på arbetsplatsen.

Oavsett vilken typ av tjänst du behöver hjälp 
med, arbetar vi för att du som kund alltid ska 
vara nöjd. Vid beställning är du garanterad 
att vi som leverantör och partner tar vårt fulla 
ansvar tills dess att uppdraget är slutfört, och 
vid varje projektslut kan du erhålla en fraktions-
sammanställning.

Kontakta BIG BAG redan i dag (0770–250 750) 
för enkel och miljösmart avfallshantering.
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PRODUKTER & TJÄNSTER 
Som komplett avfallsentreprenör erbjuder BIG BAG ett flertal produkter 
och tjänster inom avfallshantering och återvinning.

Oavsett vilken produkt eller tjänst du beställer av oss kan du få en total avfalls- och kostnadssam-
manställning per månad, per projekt, per år osv. Detta beställer du genom att ringa vår kundtjänst på 
0770–250 750, så hjälper vi dig med dina sammanställningar, och vi skickar dem via email samma dag 
du beställer dem.

BIG BAGS
Våra slitstarka BIG BAGs  

finns i tre storlekar:  
Small, Medium och Large.

MATERIALLEVERANS
Vi levererar material i  
BIG BAGs på tippflak  

eller i container.

HÖGHÖJDSLYFT
Vi kan erbjuda höghöjdslyft  

med höghöjdsbilar  
och mobilkranar.


BYGGETABLERING

Vi erbjuder en helomfattande  
lösning för all avfallshantering 

på din byggplats.


UTBILDNINGAR

Vi erbjuder gratis sorterings- 
utbildningar på plats hos ditt  
företag eller i vårt showroom.

KÄRL
Vårt stora sopkärl är ett 

komplement till BIG BAGs och 
containrar och rymmer 660 L.

FARLIGT AVFALL
Vi har ett komplett utbud av  

produkter & tjänster för  
hantering av farligt avfall.

CONTAINRAR
Vi har containrar i nio  

olika storlekar och utföranden, 
stängda och öppna.

SUGBILSTJÄNSTER
Vi erbjuder vakuumsugning,  

materialblås, saneringstjänster  
och VA/högtrycksteknik.
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BIG BAGS
Oavsett om det är en stor, liten eller trång arbetsplats finns det nästan 
alltid en anledning att använda BIG BAGs. De är flexibla, slitstarka och 
finns i tre storlekar: Small, Medium och Large.

BIG BAGS

BIG BAG SMALL
Perfekt vid ont om utrymme eller långa avstånd 
att bära byggavfallet. Du kan enkelt fästa den 
på en pirra och rulla ut den till upphämtnings-
platsen, och bespara kroppen många tunga lyft. 

STORLEK: 45 x 45 x 80 cm 
RYMMER: 170 L 

MAXLAST: 250 kg

BIG BAG MEDIUM
BIG BAG Medium är vår mest använda säck. 
Måtten är väl tilltagna samtidigt som den är smi-
dig och lätthanterlig. Den är anpassad för alla 
typer av avfall och klarar tuffa utmaningar. 

STORLEK: 90 x 90 x 100 cm 
RYMMER: 1 m3 

MAXLAST: 1300 kg

BIG BAG LARGE
BIG BAG Large är vår största säck. Den är 
perfekt för längre material så som brädor och 
skivor, skrymmande föremål och brännbart ma-
terial. Den är ej avsedd för fyllnadsmassor. 

STORLEK: 200 x 100 x 85 cm 
RYMMER: 1,7 m3 

MAXLAST: 1250 kg

 BIG BAG-säckar köper du hos din närmaste återförsäljare eller beställer på vår hemsida 
www.bigbag.se. Observera att hämtning inte ingår utan beställs separat från vår hemsida, eller 
genom att ringa 0770–250 750.
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CONTAINRAR
Då BIG BAG-säckar eller kärl inte riktigt räcker till, t.ex. när man har 
mycket mer plats och större avfallsvolymer, finns vårt utbud av 
containrar. Stängda samt öppna från 5 till 30 m3.

LIFTDUMPER 5 M3

 Bredd: 1,9 m  
 Längd: 3,1 m  
 Höjd: 1,1 m  
 Maxlast: 6 ton

LASTVÄXLARE (LÅNG) 10 M3

 Bredd: 2,4 m  
 Längd: 6,0 m  
 Höjd: 0,7 m  
 Maxlast: 8 ton

LIFTDUMPER (STÄNGD) 10 M3

 Bredd: 1,9 m  
 Längd: 3,7 m  
 Höjd: 1,9 m  
 Maxlast: 6 ton

LIFTDUMPER 10 M3

 Bredd: 1,7 m  
 Längd: 4,0 m  
 Höjd: 1,8 m  
 Maxlast: 6 ton

LASTVÄXLARE 20 M3

 Bredd: 2,4 m  
 Längd: 6,0 m  
 Höjd: 1,8 m  
 Maxlast: 8 ton  

LYFT 8 M3

 Bredd: 1,91 m  
 Längd: 3,7 m  
 Höjd: 1,59 m  
 Maxlast: 6 ton

LASTVÄXLARE 30 M3

 Bredd: 2,4 m  
 Längd: 6,0 m  
 Höjd: 2,3 m  
 Maxlast: 8 ton

LASTVÄXLARE (STÄNGD) 25 M3

 Bredd: 2,4 m  
 Längd: 6 m  
 Höjd: 2,4 m  
 Maxlast: 8 ton

LASTVÄXLARE (LOCK) 30 M3

 Bredd: 2,54 m  
 Längd: 6,32 m  
 Höjd: 2,56 m  
 Maxlast: 8 ton

CONTAINRAR

 Containrar bokar du på vår hemsida www.bigbag.se eller genom att ringa vår kundtjänst på 0770–250 750.
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KÄRL
Vårt stora kärl, som rymmer  
660 liter, är ett komplement till  
våra BIG BAGs och containrar.

BIG BAG KÄRL
Med BIG BAG’s kärl kan du bygga upp en sorte-
ringsstation och forsla bort stora mängder avfall 
på ett enkelt och dammfritt sätt. Kärlet har också 
fyra hjul vilket underlättar uttransport då du fyllt 
det. Det rymmer 660 liter och lämpar sig mycket 
bra för all typ av avfall (förutom inerta massor). 
Alla kärl tvättas alltid in- och utvändigt och funk-
tionskontrolleras innan leverans sker ut till kund.  

STORLEK: 83,5 x 126,5 x 119 cm 
RYMMER: 660 liter 

MAXLAST: 270 kg

 Kärl bokar du på vår hemsida www.bigbag.se eller genom att ringa vår kundtjänst på 0770–250 750.



FARLIGT AVFALL
Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för att hantera det 
farliga avfall som uppstår på din arbetsplats.

Oavsett om mängden är liten eller stor, har 
vi lösningarna för hur du ska hantera och 
sortera ut ditt farliga avfall direkt på din 
arbetsplats. BIG BAG levererar dessa tjänster 

helt i egen regi och på samma villkor som 
övriga tjänster. Ring oss på 0770–250 750 så 
berättar vi mer om hur vi på bästa sätt hjälper 
dig och ditt företag.
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BESTÄLL VIA 
KUNDTJÄNST PÅ
0770–250 750



MATERIALLEVERANS
Jord, sten, kross, grus, sand etc. levererat direkt hem till dörren, 
byggplatsen eller projektet, snabbt och enkelt.

BIG BAG levererar material i såväl BIG BAGs som containrar, och du kan välja om du vill ha 
jungfruligt- eller återvunnet material. Du bestämmer själv om du vill ha materialet tippat på plats 
eller att vi ställer av flaket och sedan hämtar det. Att få materialet i BIG BAGs kan i många fall 
förenkla hanteringen då vi kan placera ut dem där materialet ska användas.

Du beställer enkelt material på bigbag.se  
eller på 0770–250 750
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BESTÄLL VIA 
KUNDTJÄNST PÅ
0770–250 750



SUGBILSTJÄNSTER
BIG BAG kan erbjuda vakuumsugning, materialblåsning, industri-och 
asbestsanering, högtrycksspolning, våtsug m.m.

Vakuumsugning/blåsning är något som förbättrar din arbetsmiljö avsevärt. Varför ska dina anställda 
gå och bära ut fyllnad, byggmästarfyllning, isolering m.m. när du kan får det utsuget direkt på plats 
med någon av våra sugbilar?

Sugbilarna kan dra slang extremt långa sträckor både på höjden och längden, och lämpar sig både vid 
tillfällen där endast ett fåtal kubik ska sugas upp, till extremt stora jobb. Vi kan lämna fasta priser och 
löpande pris.

Sugbilarna bokar du genom vår kundtjänst lika enkelt som du gör med övriga tjänster och produkter, 
och de kan bokas inom hela Stockholms län, Uppsala och Gävle. Har du frågor om hur det går till 
eller om det är möjligt att använda tjänsten på just ditt specifika projekt, ring oss på 0770–250 750 så 
hjälper vi dig med alla dina frågor och funderingar.
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BESTÄLL VIA 
KUNDTJÄNST PÅ
0770–250 750



BYGGETABLERING
Med våra byggetableringstjänster kan vi erbjuda en helomfattande 
lösning för all avfallshantering på din byggplats.

BIG BAG kan erbjuda ett flertal byggetableringstjänster, så som analys och provtagning, återvinning 
och avfallshantering, sanering av förorenade massor, mottagning och behandling av alla typer av 
restavfall, sjötransporter, verktygs-/förrådscontainrar, körplåtar, schaktbilar/trailers, lastmaskiner 
och teleskoplastare med mera.

Ring oss på 0770–250 750 så hjälper vi dig med en anpassad avfallshantering för just din arbetsplats. 
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BESTÄLL VIA 
KUNDTJÄNST PÅ
0770–250 750



HÖGHÖJDSLYFT
Lyft upp material och lyft ner avfall vid samma tillfälle, 
kostnadseffektivt och resurssnålt.

BIG BAG’s standardbilar når upp till 12 meters höjd. Men vi kan även 
erbjuda högre lyft med höghöjdsbilar eller mobilkranar. Ring så 
kommer vi ut med en specialist på området som hjälper dig 
att planera ditt arbete. Med BIG BAG’s förslutningsbara 
säckar och specialcontainrar för lyft säkerställs att 
lyften utförs på säkrast möjliga sätt. 

Läs mer på på bigbag.se eller ring oss på  
0770–250 750
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BESTÄLL VIA 
KUNDTJÄNST PÅ
0770–250 750



UTBILDNING
Vi erbjuder gratis sorteringsutbildningar för dig och din personal, på plats 
hos ditt företag eller i vårt showroom- och utbildningscenter i Stockholm. 

Du vet väl att du kan spara både pengar och på miljöns resurser genom att sortera ditt avfall! 
BIG BAG kan erbjuda sorteringsutbildning i vårt showroom- och utbildningscenter i Stockholm eller 
på plats hos ditt företag.

Ring kundtjänst på 0770–250 750, eller kontakta din säljare, så berättar vi mer om hur du som 
företag kan boka in en kostnadsfri sorteringsutbildning för dig och din personal!
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ÅTERFÖRSÄLJARE
Här kan du läsa om tre enkla sätt att köpa dina BIG BAG-säckar, det 
mest populära är att köpa dem hos någon av våra många återförsäljare. 

Du kan beställa BIG BAG-säckar direkt av oss genom att ringa (0770–250 750), genom att gå in på vår 
hemsida (www.bigbag.se), eller hos någon av våra många återförsäljare. Gå in på vår hemsida för att 
se vilken återförsäljare som finns närmast dig. BIG BAG-säckar finns idag hos de flesta välsorterade 
bygghandlare på många orter i Sverige.

BESTÄLL PÅ  
HEMSIDAN

RING OSS PÅ 
0770–250 750

KÖP HOS 
ÅTERFÖRSÄLJARE

Våra orangefärgade säckställ är väl synliga i byggvarhusen. Välj storlek och betala i kassan! Observera att kostna-
den för hämtning av dina fyllda BIG BAG-säckar inte ingår, och att hämtning beställs separat från BIG BAG.
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BIG BAG  /  Box 92151, SE-120 08 Stockholm  /  Tel: +46 770–250 750  /  info@bigbag.se  /  bigbag.se


