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”Ekonomi, Enkelhet & Miljö – ett hållbart retursystem framtaget av och för svensk byggbransch” 
   
 

Retursystem Byggpall – pris och ersättning 

från och med 2012-01-01   
Retursystem Byggpalls styrgrupp har beslutat om byggpallens pris och ersättning för 

den kommande treårsperioden (EUR-formatet).  
  

Från 1 januari 2012 gäller: 

1. Priset för byggpallen är 83 kr. 

2. Vid leverans till kund debiteras 83 kr. 

3. Tomma byggpallar som returneras ersätts med 50 kr oavsett kvalitet. 

 

Norrlandspall ansvarar för leveranser och återköp. 

  

Varför förändrad prisbild för Byggpallen? 

  Återköpspriset höjs för att öka incitamentet att sälja tillbaka byggpallen till 

systemet. Även om andelen returnerad pall är hög så är det viktigt att pallen 

kommer tillbaka för att tillgodose systemets expansion.  

  För att möjliggöra ett höjt återköpspris kommer priset på pallen också att höjas. 

Det innebär att pall av bättre kvalitet kan tillföras systemet, vilket bidrar till att 

bibehålla pallarnas kvalitet.  

  
Enhetligt återköpspris gäller fortsättningsvis  

Till skillnad från många andra retursystem utgår full ersättning även för de byggpallar 

som behöver repareras. 

  
För mer information kontakta Returlogistik AB på tel 08-717 71 60 eller Norrlandspall 

AB på tel 020-27 00 00.  
 

Retursystem Byggpall växer 

Retursystem Byggpall går en spännande höst till mötes. Trots en skakig 
omvärldsekonomi utvecklas byggpall positivt.  Sedan årsskiftet har ett 15-tal nya 
materialproducenter/leverantörer börjat att leverera på Byggpall.  

 

Byggpallsfilm 

Under sommaren har en informationsfilm tagits fram som beskriver Retursystem 
Byggpall. Filmen håller på att klippas ihop och väntas bli klar under september månad. 
 

  

Avslutningsvis vill vi önska er en trevlig höst! 
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Mer information 
 

Besök systemets egen webbsida: 
www.byggpall.se 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Vid frågor kring systemet, kontakta 
Returlogistik AB som är ansvariga för 
införandet av Retursystem Byggpall.  

E-post: info@returlogistik.se 
Telefon: 08-717 71 60 

 

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från 
Retursystem Byggpall, skicka ett mail med 
texten "Inget mer nyhetsbrev tack" till 
info@returlogistik.se 

 

mailto:info@returlogistik.se

