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Enkelt att vara med
Retursystem Byggpall har skapats av byggbranschen för att göra din 
pallhantering enklare, kostnadseffektivare och mer miljövänlig.  

Branschen driver systemet utan vinstsyfte. Det har tagits fram gemensamt av producenterna, byggmaterial-
handlarna och byggentreprenörerna för att effektivisera pallhanteringen. Retursystem Byggpall har varit 
igång sedan 2006 och expanderar ständigt. Årligen levereras närmare 1 500 000 byggpallar till  
materialproducenter och leverantörer i Sverige, men även till några produktionsenheter utanför Norden.

Ett prisbelönt cirkulärt flöde
1. Norrlandspall är systemets upphandlade pallaktör och 

levererar helpall för 197 kr och halvpall för 120 kr till dig 
som är materialproducent/grossist/leverantör.

2. Som materialproducent/grossist/leverantör debiterar 
du pallarna vidare till dina kunder med samma belopp.

3. Norrlandspall hämtar och köper tillbaka pallen från den 
aktör som blir slutanvändare, t ex en byggarbetsplats. 
Ersättningen är alltid 160 kr för byggpall helpall och  
90 kr för byggpall halvpall, oavsett om pallen är hel 
eller trasig. 

Efter kontroll och eventuell reparation av pallen, vid någon 
av Norrlandspalls depåer, skickas byggpallen ut på en ny 
runda.  

Lastpallarna i systemet
Byggpallarnas kvalitet är anpassade efter 
branschens olika behov och består av 
kvalitetskontrollerad begagnad EUR-pall (1200 x 
800 mm) eller en halvpall (800 x 600 mm). Vi har 
tydligt märkt pallarna på höger kloss vilket gör att 
de är enkla att identifiera och samtidigt minimeras 
risken för svarthandel. Retursystem Byggpall 
erbjuder även värmebehandlad pall.

Du är med och påverkar miljön
Med Retursystem Byggpalls fasta återköpspris och 
effektiva returer ska pallen aldrig slängas i en container 
för energiåtervinning, hur trasig den än är.

Retursystem Byggpall har genom åren besparat 
byggbranschen över 272 000 containrar med slängda 
pallar vilket motsvarar över 12,9 miljoner kg CO2. 

Retursystem Byggpall finns med i AMA, FINFO,  
Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 
samt i eBVD.



FÖR DIG SOM ÄR 
BYGGMATERIALHANDLARE

Samma ersättning även för trasiga byggpallar
Du betalar 197 kr för en byggpall helpall och 1120 kr 
för en halvpall och debiterar din kund samma belopp. 
En stor fördel med byggpallen är att pantvärdet aldrig 
påverkas. Din bygghandel får alltid samma ersättning 
för en byggpall när den går i retur, oavsett skick. 
Retursystem Byggpall betalar 160 kr för helpallen och 

90 kr för halvpallen. Annan ersättning gäller för andra 
pallar och pallkragar.

VAD GÖR DU?!

DET ÄR INGEN PALL!
– DET ÄR 160 SPÄNN!!

JAG KASTAR BARA 
EN PALL!

Enkelt att returnera tomma byggpallar
1. Ring 020-27 00 00 till systemets pallaktör, 

Norrlandspall, för att beställa hämtning av pallar 
alternativt beställ hämtning på www.byggpall.se 

2. När Norrlandspall hämtar ersätts alltid byggpall 
helpall med 160 kr och byggpall halvpall med 90 kr, 
oavsett skick.

3. Hämtning är kostnadsfri vid minst 85 enheter, annars 
debiteras en frakt på 200 kr. Passa även på att sälja 
tillbaka andra standardpallar än byggpallar. Ni slipper 
sortera och når lättare upp till fraktfri volym. Gäller 
även pallkragar. Ni står för lastning när systemets 
pallaktör Norrlandspall hämtar pallen hos er. 

Erbjud dina kunder hämtning av tompall 
Erbjud gärna era företagskunder hämtning av 
pallar för att underlätta på byggarbetsplatser 
där det är trångt. Då minskar vi risken att pallar 
hamnar i containern. 

Tjäna mer på att slänga mindre 
Retursystem Byggpall är det smarta sättet för er 
att tjäna mer på att slänga mindre. Byggpall ger er 
en renare arbetsplats, effektivare avfallshantering 
och minskade avfallsmängder. Det i sin tur 
kräver färre avfallstransporter och ger en bättre 
arbetsmiljö – som ni dessutom får betalt för! Med 
Retursystem Byggpall undviks också diskussioner 
om pallarnas kvalitet och det administrativa 
arbetet med pallsaldon.

Johan Rosendahl
Marknadschef, Byggarnas 
Partner

“Med Byggpall har vi fått en 
miljömässigt bättre pall som 
heller inte blir nedklassad. 
Vi slipper sortera pallar och 
hantera pallsaldon, 
vi slipper att överdebiteras 
för pallarna och vi slipper 
diskussioner om pallarnas 
kvalitet.”

BYGGARNAS  
PARTNER



FÖR DIG SOM ÄR 
MATERIALLEVERANTÖR

Fördel med standardiserat system
Som leverantör behöver du inte hålla reda på några 
saldon eller ansvara för returer av pallar och dessutom 
är du med och påverkar miljön på ett positivt sätt.

Till vänster ser ni oss som aktivt driver Retursystem 
Byggpall. Tillsammans med flera tusen andra kunder 
som nyttjar retursystemet ser vi klara fördelar med 
ett standardiserat system för pallhanteringen i 
byggbranschen. 

 

UMEÅ

ÖREBRO

KRISTIANSTAD

HELSINGBORG

GÖTEBORG

Enkelt att gå med i Retursystem Byggpall 
Eftersom helpallen är en standardiserad EUR-pall fungerar 
den i befintliga produktionsutrustningar och ställage. Din 
övergång är i praktiken ett telefonsamtal bort. Detsamma 
gäller för halvpallen. 

Varje byggpall kontrolleras individuellt före utleverans. 
Kvalitetskontrollen ger en jämn kvalitet på lastpallarna. Det 
är viktigt såväl ur produktions- som ur säkerhetssynpunkt. 

Sätt igång med Retursystem byggpall
1. Ring 020-27 00 00 till systemets pallaktör, Norrlandspall, för att 

beställa byggpallar alternativt beställ på www.byggpall.se.
 
2. Du betalar 197 kr per pall och debiterar din kund 197 kr per pall. 

För halvpallen betalar du 120 kr per pall och debiterar 120 kr. 

3. Frakten ingår i priset vid köp av minst 300 byggpallar, annars 
debiteras en frakt på 200 kr.

Vi erbjuder ett rikstäckande retursystem 
Norrlandspall AB har för närvarande uppdraget 
att leverera byggpallen och ansvarar också för 
hämtning, reparation och återköp. Norrlandspall har 
depåer från Helsingborg och Kristianstad i söder till 
Umeå i norr.

Robert Larsson
Platschef, Weber Vingåker

”Retursystem Byggpall gör 
vår pallhantering smidigare, 
dessutom tillgodoser vi våra 
kunders behov och önske-
mål genom att leverera på 
Byggpall.”



FÖR DIG SOM ÄR 
BYGGENTREPRENÖR

Spara pengar i byggprojektet
Retursystem Byggpall sparar plats och bidrar till bättre 
ordning på din byggarbetsplats. Om 100 byggpallar i EUR-
format slängs ger det en avfallsvolym på minst 30 m3 

och väger minst 2 500 kg vilket i sin tur generar höga 
containerkostnader. Om din byggarbetsplats i stället 
säljer tillbaka byggpallarna till Retursystem Byggpall får 
byggarbetsplatsen en ersättning på 16 000 kr och samtidigt 
minskas klimatpåverkan. Observera att byggpallarna är 
speciellt märkta på höger kloss. 

Cecilia Johansson
Arbetsledare, JM AB 
Region Stockholm Syd

”Byggpall är enkelt och smi-
digt. Ett telefonnummer att 
hålla reda på, en aktör att hålla 
kontakten med och färre släng-
da pallar. Det i sin tur har resul-
terat i att mitt jobb blir både 
enklare och mer miljövänligt.”

VAD GÖR DU?!

DET ÄR INGEN PALL!
– DET ÄR 160 SPÄNN!!

JAG KASTAR BARA 
EN PALL!

Alltid samma ersättning vid återköp
Pallar blir utsatta för tuff hantering på byggarbetsplatser. En 
stor fördel med byggpallen är att pantvärdet aldrig påverkas. 
Din byggarbetsplats får alltid samma ersättning för en bygg-
pall när den går i retur, oavsett skick. Retursystem Byggpall 

betalar 160 kr för helpallen och 90 kr för halvpallen. Annan 
ersättning gäller för andra pallar och pallkragar.

Enkelt att returnera tomma pallar
1. Ring 020-27 00 00 till systemets pallaktör, 

Norrlandspall, för att beställa hämtning av 
pallar alternativt beställ på www.byggpall.se.

2. När Norrlandspall hämtar pallar ersätts
 byggpall helpall alltid med 160 kr och byggpall 

halvpall med 90 kr, oavsett skick.

3. Hämtning är kostnadsfri vid minst 85 enheter, 
annars debiteras en frakt på 200 kr. Passa även 
på att sälja tillbaka andra standardpallar än 
byggpallar. Ni slipper sortera och når lättare 
upp till fraktfri volym. Gäller även pallkragar.

Olika behov – olika hämtningsmöjligheter
För din byggarbetsplats är det ekonomiskt bästa alternati-
vet att boka hämtning via Norrlandspall, systemets pallaktör. 
Byggarbetsplatsen får full ersättning för byggpallarna men 
står själv för lastningen. Ett annat alternativ för upphämtning 
är att kontakta byggarbetsplatsens avtalade återvinnings-
entreprenör vilket är praktiskt vid små pallvolymer eller vid 
ont om plats. Pallen hämtas sedan hos återvinningsentrepre-
nören av Norrlandspall. Ett tredje alternativ är byggmate-
rialhandeln. När byggmaterialhandeln levererar material till 
ditt bygge kan de ta med tomma pallar i retur, som sedan 
hämtas av Norrlandspall.

RETURSYSTEM BYGGPALL ÅTERVINNINGSENTREPRENÖR

Helst fler än 85 pallar
och när egen lastare finns tillgänglig

Vid färre än 85 pallar
eller när det saknas lastare

1 2 3
Retursystem Byggpall via

BYGGMATERIALHANDEL

Vid färre än 85 pallar
eller när det saknas lastare

Retursystem Byggpall via



Norrlandspall är Retursystem Byggpalls upphandlade pallaktör 
Norrlandspall AB, Täktvägen 12, 904 40 Röbäck
Tel 020-27 00 00, fax 090-13 80 00. E-post: info@norrlandspall.se
www.norrlandspall.se

Returlogistik ansvarar för införandet av Retursystem Byggpall.
Returlogistik
Tel 073-513 17 40, 073-362 61 19. E-post: info@returlogistik.se
www.returlogistik.se

Huvudman för Retursystem Byggpall är en styrgrupp  
med representanter från Byggföretagen, 
Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna.
 

För ytterligare information om Retursystem Byggpall, 
se www.byggpall.se. För beställning och hämtning av  
pallar, ring 020-27 00 00, alternativt www.byggpall.se.

Marianne Hedberg
Miljöexpert, Byggföre-
tagen
 
”Retursystem Byggpall 
är ett mycket bra exem-
pel på hur långt vi kan 
komma med miljö- och 
hållbarhetsarbete när 
hela kedjan, från till-
verkare till användare, 
samarbetar. Alla vinner i 
enkla system med mins-
kad påverkan både på 
klimat och ekonomi, det 
är bra för företagen”

Anna Ryberg Ågren
VD, Byggmaterial- 
industrierna

”Retursystem Byggpall 
är ett lysande exempel 
på hur man genom 
återbruk kan spara både 
miljö och ekonomi.
En anslutning till Retur-
system Byggpall visar 
på ansvarstagande 
och omsorg om våra 
gemensamma natur- 
resurser.”

Ulf S. Gustafsson
Ordförande i Retursys-
tem Byggpalls styrgrupp

”Med Retursystem 
Byggpall får brukarna 
enkla rutiner, ekono-
miskt fördelaktiga vill-
kor och, kanske mest 
viktigt, ett bra miljöval 
och en hållbar lösning. 
Istället för att slänga 
och behöva tillverka nya 
pallar erbjuder Byggpall 
ett effektivt retursystem 
vilket gör systemet till 
ett utmärkt exempel på 
cirkulär ekonomi”

Monica Björk
VD, Byggmaterialhand-
larna

”Retursystem Byggpall 
visar vägen som ett bra 
exempel på fungerande 
återbruk inom bygg-
branschen. Ett ökat 
återbruk är en stor och 
viktig utmaning för hela 
samhället, inte bara för 
byggbranschen”

Tydliga miljömässiga 
fördelar med ett  
enkelt och fungerande 
retursystem. 

Bidrar dessutom till 
stora ekonomiska 
besparingar.
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ENGÅNGSPALL   B-PALL BYGGPALL ATT SLÄNGA EN 
EUR-PALL 

kg CO2 per palltyp och rutt 

40 kr 

87 kr 

105 kr 

127,50 kr 

150 kr 

B-pall (Materialleverantörens egna retursystem) 

B-pall (Försäljning till lokal pallhandlare) 

Engångspall (Retur ej aktuellt) 

Kostnader för byggarbetsplatsen 

Byggpall (Retursystem Byggpall) 

Byggpall (Byggmaterialhandel alt Återvinningsentreprenör) 

*Kostnaderna för andra pallar än byggpallar har sannolikt ökat på grund av prisutvecklingen på pallar.


