
PALLHANTERING PÅ VÅR 
BYGGARBETSPLATS
Retursystem Byggpall ska tillämpas på byggarbetsplatsen

OLIKA BEHOV – 3 OLIKA RETURLÖSNINGAR FÖR PALLAR I STANDARDFORMAT

Det minskar mängden byggavfall, är billigare och enklare.

RETURSYSTEM BYGGPALL

RETURSYSTEM BYGGPALL:

ÅTERVINNINGSENTREPRENÖR:

BYGGMATERIALHANDEL:

TEL:

FORMULÄR:

TEL:

E-POST:

E-POST:

ÅTERVINNINGSENTREPRENÖR

Helst fler än 85 pallar Vid färre än 85 pallar

1 2 3

Hög ersättning. Kräver egen lastare.

1. Kontakta Retursystem Byggpall
 (Norrlandspall), se kontakt nedan.

2. Ange antal pallar och eventuellt
 önskat datum och tid.

3. Norrlandspall bekräftar och bokar
 transporten.

4. Ni ansvarar för lastningen. Pallarna
 skall vara enkelstaplade, helst 17
 per stuv. Pallkragar viks ihop och
 bandas på en pall.

Lägre ersättning. När egen lastare
saknas eller vid ont om plats.

1. Kontakta er återvinnings-
entreprenör, se kontakt nedan.

2. Ange antal pallar och eventuellt
 önskat datum och tid.

3. Normala förutsättningar när
 återvinningsentreprenören hämtar:
   • Bakgavelbil
   • 9 pallar/stuv, osorterat
   • Hårdgjord yta för    

        handdragen pallyft

Lägre ersättning. När egen lastare
saknas eller vid ont om plats.

1. Kontakta er byggmaterialhandel, se 
kontakt nedan.

2. Ange antal pallar och eventuellt
 önskat datum och tid.

3. Normala förutsättningar när
 byggmaterialhandeln hämtar:
  • Kranbil
  • 9 pallar/stuv, osorterat
   

Retursystem Byggpall via
BYGGMATERIALHANDEL

Vid färre än 85 pallar

Retursystem Byggpall via

När returlösning 1, 2 eller 3 valts samlas alla pallar, även trasiga, och pallkragar 
av EUR-formatet 1200 x 800 mm (helpall) samt 800 x 600 mm (halvpall) i separata 
stuvar enligt instruktionen i respektive lösning.

Glöm inte pallar i APD-planeringen – Målet är att inga pallar ska slängas.
Märk ut anvisad plats för tomma pallar med t ex en skylt.

I vissa fall erbjuder materialleverantörer egna retursystem för sina udda
format. Kontakta aktuell materialleverantör för mer information.

Byggpallarna är tydligt märkta på höger kloss. I Returlösning 1 ges full 
ersättning även för trasiga pallar, dvs 50 kr för helpallen och 40 kr för 
halvpallen. Annan ersättning för andra pallar och pallkragar.

Retursystem Byggpall drivs gemensamt av Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna och
Byggmaterialindustrierna för att göra byggbranschen mer cirkulär och etisk.
Läs mer på www.byggpall.se

Norrlandspall
www.byggpall.se/byggpallar/salja-byggpall/

TEL: 020-27 00 00

KONTAKTPERSON PÅ ????????
NAMN, TEL, E-POST:

NAMN FÖRNAMN
Titel, Företag

Plats för citat.

Plats för logo

Foto citat 
person.



BÅDE MILJÖ OCH EKONOMI

VARFÖR RETURSYSTEM BYGGPALL?

Retursystem Byggpall drivs gemensamt av Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna och
Byggmaterialindustrierna för att göra byggbranschen mer cirkulär och etisk.
Läs mer på www.byggpall.se

RETURSYSTEM BYGGPALL

Retursystem Byggpall via ÅTERVINNINGSENTREPRENÖR

Retursystem Byggpall via BYGGMATERIALHANDEL

Helst fler än 85 pallar – Hög ersättning men kräver egen lastare

Vid färre än 85 pallar – Lägre ersättning men lämpligt när egen lastare 
saknas eller vid ont om plats

Vid färre än 85 pallar – Lägre ersättning men lämpligt när egen lastare 
saknas eller vid ont om plats

1

2

3

• Norrlandspall skickar en redovisning på sorteringsutfallet och gör en utbetalning till ert Bankgiro eller
 Postgiro med projektnummer.

• Frakten ingår i priset vid hämtning av minst 85 enheter. Det behöver inte bara vara byggpall och
 pallarna kan vara trasiga. Vid hämtning av mindre volymer debiteras en frakt på 200 kr.

• Ersättningen är alltid 50 kr för byggpall helpall och 40 kr för byggpall halvpall, oavsett skick. Annan  
ersättning gäller för andra pallar och pallkragar i standardformaten och har avtalats med Norrlandspall.

• Ersättning och fraktkostnad för pallarna har avtalats med aktuell återvinningsentreprenör.

• Ersättning och fraktkostnad för pallarna har avtalats med aktuell byggmaterialhandel.

Enkel hantering; Du behöver inte
hålla koll på pallsaldon och 
slipper sortera för varje enskild 
materialleverantör.

Du får möjlighet att samtidigt 
bli av med alla pallar i EUR- och
halvpallsformat samt pallkragar.

Du slipper diskussion om 
byggpallarnas kvalitet. Byggpallarna 
klassas aldrig ned.

Byggpallarna är kvalitetssäkrade
vilket B-pallarna* inte är.
Engångspallen är normalt sett
klenare i sin konstruktion.

Klimatmässigt bidrar byggpallen med 
betydligt mindre koldioxidutsläpp 
jämfört med liknande palltyper, B-pall* 
och engångspall

Med Retursystem Byggpall bidrar du 
till att färre pallar slängs och därmed 
minskas onödiga containertransporter.

En EUR-pall innehåller nästan ett
halvt kilo spik som inte återanvänds 
om den slängs.

Du bidrar till att uppnå EU:s 
och Naturvårdsverkets krav på 
minskat byggavfall.

När Norrlandspall hämtar är
byggpallen alltid värd 50 kr (40 kr för 
halvpall), även för trasiga pallar.
Gratis hämtning vid 85 enheter.

Retursystem Byggpall minskar
byggavfallet vilket i sin tur minskar 
byggarbetsplatsens kostnader.

Enklare och effektivare hantering;  
inga pallsaldon och ingen sortering 
för varje enskild materialleverantör.

HANTERINGS- & ARBETSMILJÖ-
MÄSSIGA FÖRDELAR

KLIMATMÄSSIGA  
FÖRDELAR

EKONOMISKA  
FÖRDELAR

* B-pall är en icke godkänd EUR-pall, vilket är vanligt förekommande i svensk byggbransch.

Plats för logo
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