
BYGGMATERIALHANDELN ERBJUDER UPPHÄMTNING AV PALL FRÅN BYGGARBETSPLATSER
I samband med leverans kan vi erbjuda hämtning av tomma pallar mot ersättning. Upphämtning gäller alla pallar av EUR-format (800 
x 1200 mm), halvpall (600 x 800 mm) och pallkragar. Alltså även engångspall av EUR-format. Byggarbetsplatsen säljer i första hand 
sitt pallöverskott till Norrlandspall AB, vilket för byggarbetsplatsen är mest lönsamt. Ibland har byggarbetsplatser problem att bli av 
med tomma pallar. Byggarbetsplatsen kan sakna tillgång till hjullastare. De kan även ha svårt att få ihop eller lagra en större mängd
pall. Bygghandeln besöker frekvent byggarbetsplatserna och är utrustade med kran på våra distributionsfordon.

SÅ HÄMTAR BYGG- OCH JÄRNHANDELN TOMMA PALLAR FRÅN BYGGARBETSPLATSER

RETURSEDEL upprättas av oss.

HÄMTNING AV PALLAR sker oftast inom 5 arbetsdagar.
Byggarbetsplatsen kan inte kräva hämtning, utan det 
sker när det finns plats på bilen.

FÖLJESEDELN JUSTERAS av chauffören där han/hon justerar 
antalet pall vid hämtning. Både chaufför och pallansvarig på 
byggarbetsplatsen signerar följesedel och byggarbetsplat- 
sen får en kopia.

FÖLJESEDELN tar vi med tillbaka och den följer det normala 
administrativa flödet.

UTBETALNING sker till byggarbetsplatsen. Ersättningsnivå- 
erna till byggarbetsplatsen utvärderas kontinuerligt men är 
nu 15 kr per pall eller pallkrage. Vid färre än 10 pallar ges 
ingen ersättning.

ERSÄTTNING till oss utgår när pallarna hämtas av Norr- 
landspall på våra anläggningar. För byggpall helpall får man 
alltid 70 kr oavsett skick och för byggpall halvpall 50 kr 
oavsett skick. Övriga pallar ersätts enligt avtal.

 

 
  

SÅ FUNGERAR RETURSYSTEM BYGGPALL
1. Leverantören köper Byggpall hel för 107 kr av systemets utsedda

palleverantör, i dagsläget Norrlandspall AB. 

2. Leverantören och mellanled fakturerar sin  kund 107 kr för Byggpall hel.
3. Slutanvändaren säljer tillbaka Byggpallen till Norrlandspall AB för 70 kr

oavsett pallens skick.

Nu erbjuder bygghandeln som ett komplement att mot ersättning hämta pall 
från byggarbetsplatsen. Norrlandspall hämtar sedan pallen hos bygghandeln. 
De köper all pall av EUR-format, halvpall samt pallkragar.

7.

8.

1. BYGGARBETSPLATSEN KONTAKTAR OSS
SOM AVTALSLEVERANTÖR
Byggarbetsplatsen kontaktar den bygghandel som är av- 
talsleverantör och frågar om de kan hämta upp pallar från 
byggarbetsplatsen. Är vi avtalsleverantör erbjuder vi
denna tjänst.

2. PALLARNA SKA VARA STAPLADE på lämplig plats i stuvar
om 9 st. Detta oavsett vilken typ av pall det är, bara pallen 
är av EUR-format eller halvpallsformat. Pallkragar ska ligga 
bandade på en pall.

3. HÄMTNING BESTÄLLS genom att byggarbetsplatsen kontak-
tar oss. Byggarbetsplatsen uppger uppskattat antal pallar
(bör vara minst 10 st EUR-pallar).
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Retursystem Byggpall har skapats av byggbranschen för att göra hanteringen av pallar enklare, 
kostnadseffektivare och mer miljövänlig. Byggpall är branschstandard för EUR-formatet.

Kontaktperson
Byggentreprenör

Telefon 

E-post

R E T U R SYS T E M  BYG G PA L L  –  ” E N K E LT,  M I L J Ö VÄ N L I G T  &  E KO N O M I S K T ”
Läs mer om systemet på www.byggpall.se, eller kontakta Returlogistik.

Telefon 08-717 71 60 alternativt via e-post info@returlogistik.se

Byggpallarna är 
tydligt märkta med 
denna symbol.




