
Utveckling
Sedan Retursystem Byggpalls införande för två år 
sedan har det efter en något trög start nått en stark 
tillväxt. Antal levererade Bygpallar har varit:
 
2006   50 000
2007  200 000
2008  500 000 (prognos)

Prognosen har sedan årskiftet stärkts varför mål-
sättningen mycket väl kan hamna högre för 2008.

Materialproducenter som 
levererar på Byggpall

•	 Myresjökök	AB	 •	 Svenska	Fönster	AB
•	 Sto	Scandinavia	AB	 •	 Sävsjö	Plåtindustri	AB
•	 Maxit	AB	 •	 Snidex	AB
•	 AB	Svensk	Leca	 •	Nordiska	Ekofiber	AB
•	 Finja	Betong	AB	 •	 PERIform
•	 Tanumsfönster	AB
 
I	övrigt	så	är	de	flesta	bygg-	och	 järnvaruhandla-
re	 liksom	flera	byggbolag	anslutna	genom	att	de	
tecknat	avtal	med	systemets	pallaktör	för	att	bli	av	
med sitt övriga pallöverskott.

Kommunikationsgrupp
Retursystem Byggpalls samordnande och rådgi-
vande organ är Referensgruppen. Där sitter repre-
sentanter	från	de	största	branschorganisationerna.	
Samtliga led är representerade. 

Kommunikationsgruppens tanke är att ha en mer 
operativ roll. Den representeras av ett antal starka 
företag	och	organisationer	 som	har	möjlighet	 att	
via avtal med sina leverantörer införa Retursystem 
Byggpall.	En	viktig	poäng	är	att	gruppen	kan	gå	ut	
med	ett	gemensamt	budskap.	

Kommunikationsgruppen	 har	 möjlighet	 att	 ställa	
gemensamma och samtidiga krav på att leverans 
från materialproducenter ska ske på Byggpall.

För närvarande är följande medlemmar i 
kommunikationsgruppen:

•	 Beijer	Byggmaterial	 •	 Byggtrygg
•	 Optimera	 •	 Interpares
•	 NCC	
•	 Alljärn	med	Bygg	Svenska	
 
 
Det är också viktigt att göra alla pallar konkurrens-
neutrala	för	kunden.	Endast	marknadsmässiga	pri-
ser ska accepteras för pall, såväl A- och B-pall som 
Byggpall. 

Alla materialproducenter kan inte gå in i systemet 
samtidigt.	Genom	att	kräva	sänkta	debiteringspri-
ser	på	A-	resp	B-pall	under	övergångsperioden	blir	
det konkurrensneutralt för materialproducenterna. 

De som inte levererar på Byggpall ska inte ha nå-
gon	 konkurrensfördel.	Det	 kan	också	 finnas	 vissa	
materialproducenter som av praktiska skäl inte kan 
leverera på Byggpall.

Pallpriserna ska vara enhetliga, konkurrensneutrala 
och inte överstiga marknadspriset.
 
A-pall  70 kr
B-pall  45 kr
Byggpall 65 kr *

* beslutat	av	Byggbranschen	genom	Retursystem	
 Byggpalls referensgrupp)

Leveransplan
I	nuläget	kan	alla	börja	leverera	på	Byggpall.	Mindre	
aktörer kan gå in omgående. 

Det	finns	gott	om	pall	på	marknaden.	Större	aktörer	
läggs in i en leveransplan, som kommer att upp-
dateras här.

Nyhetsbrev Retursystem Byggpall
Februari 2008

Som svar på en länge efterfrågad informationsuppdatering kring Retursystem Byggpall 
kommer här ett första nyhetsbrev. Vår målsättning är att utkomma ungefär en gång i 
kvartalet. Informationen kan med fördel användas i  branschorganisationers eller 
företags interna informationskanaler.

Saknar	ni	någon	information	i	nyhetsbrevet,	hör	av	er	till	oss.	
info@returlogistik.se 
 
Mer	information	se	www.byggpall.se


