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Motiveringen lyder:  

”Årets Återanvändare har verkligen tagit fasta på avfallstrappans strategi att sätta återanvändning 

före återvinning. Med ett sinnrikt retursystem har man skapat ett kretslopp som är till nytta för fler, 

med miljönytta och ekonomi i första rummet. Åtets Återanvändare har visat att det går att hitta 

enkla välfungerande och miljöfrämjande alternativ.”

Gemensam utmärkelse för alla de som 

driver retursystemet! 

Mycket hedrande och ett erkännande för goda miljöinsatser inom 

byggbranschen.



Retursystem Byggpall har sedan starten bidragit 

till att minska mängden byggavfall med mer än 

190 000 containrar.

Bidraget till klimatmålen är 

nu den starkaste drivkraften

Mål:
Att minska mängden byggavfall.

Drivet av bl a EU-direktiven och

Naturvårdsverket





Organisation:

Byggbranschen 

• Styrgruppen - huvudman och ansvarar för Retursystem Byggpall. 

• Marknadsgruppen - ställer krav på att leverans ska ske på 
Byggpall.

Returlogistik
Införande och utveckling av Retursystem Byggpall.

Norrlandspall 
Upphandlad pallaktör. Levererar, köper tillbaks, kvalitets-

kontrollerar och reparerar byggpallar.  

Branschens egna system



Sveriges Byggindustrier (BI)

• Marianne Hedberg, BI

• Henric Jonsson, PEAB

Byggmaterialhandlarna

• Monica Björk, Byggmaterialhandlarna

• Gustav Lindgren, Nordströms trä

Styrgruppen

Byggmaterialindustrierna

• Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna

• Patrik Forsblom, Weber

Ordförande

• Ulf Gustafsson

Returlogistik AB © 2016 



Byggpallskravet är ökande, exempelvis: 
(Marknadsgruppens medlemmar)



Lastpallarna i 

Retursystem 

Byggpall
Byggpall helpall

1200 x 800 mm

Byggpall halvpall

800 x 600 mm



1. Norrlandspall levererar byggpall helpall för 107 kr 

och byggpall halvpall för 80 kr till 

materialproducent/grossist/leverantör.

2. Materialproducent/grossist/leverantör debiterar 

pallarna  vidare till sin kund med samma belopp.

3. Norrlandspall hämtar och köper tillbaka pallen 

från slutanvändaren. Ersättningen är alltid 70 kr 

för helpall och 50 kr för halvpall, oavsett om den 

är hel eller trasig.

4. Pallen kvalitetskontrolleras och repareras vid 

behov.

Retursystem 

Byggpall 
- en tjänst i ett cirkulärt flöde

Det höga och fasta 

återköpspriset

är unikt!



Fraktkostnader

Vid köp av pall:

Fraktfritt vid 300 byggpallar eller fler

Vid hämtning av tomma pallar:

Fraktfritt vid 85 enheter

Annars 200 kr i frakt





AMA för köp av varor

Avtalstext enligt AMA AF Köp 08, AKC.1321 

Retursystem byggpall

För köp av varor till byggarbetsplatser:

”Köparen är ansluten till Retursystem Byggpall 

(www.byggpall.se), som tillämpas på arbetsplatsen. Lastbärare

av format som omfattas av retursystemet ska användas. 

Lastbärare i dessa format som inte omfattas av Retursystem 

Byggpall får inte debiteras köparen.”

Retursystem Byggpall omfattar:

▪ 1200 x 800 mm (byggpall ”helpall”).

▪ 800 x 600 mm (byggpall ”halvpall”).



AMA för upphandling av entreprenader

Avtalstext enligt AMA  AF 12, AFG.4161 Retursystem byggpall

”Beställaren är ansluten till Retursystem Byggpall (www.byggpall.se), som 

tillämpas på arbetsplatsen. Lastbärare som entreprenören för in i 

arbetsområdet ska vara av de format som omfattas av retursystemet.

Lastpallar som omfattas av Retursystem Byggpall och som inte 

omhändertas av entreprenören ska lämnas på en av beställaren inom 

arbetsområdet anvisad plats. Entreprenören har inte rätt till 

pantersättning för den lämnade pallen.

Övriga lastbärare som entreprenören för in till arbetsområdet är han, om 

inte annat avtalats, skyldig att utan dröjsmål avlägsna. 

Om entreprenören underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt ovan, får 

beställaren vidta erforderliga åtgärder på entreprenörens bekostnad.”

Retursystem Byggpall omfattar:

1200 x 800 mm (byggpall ”helpall”).

800 x 600 mm (byggpall ”halvpall”). 



Klimatavtryck, totalt

Källa; Returlogistik



Minskad miljöpåverkan

Till dags datum har Retursystem Byggpall 

besparat byggbranschen över 190 000 

containrar med slängda pallar vilket motsvarar 

ca 7,1 miljoner kg CO2, lågt räknat. Den 

mängden CO2 motsvarar i sin tur drygt 4 100 

flygresor Stockholm – Paris t&r.



Pallkostnader för olika palltyper



Exempel från verkligheten

• 1,2 ton i CO2-besparing 

• 19 st (10 m3) containrar som slipper hanteras

• 14,4 ton i minskat avfall (torr pall)

• 20 000 – 40 000 kr i containerbesparing

Byggpall helpall hel 278 st 13.900:-

Byggpall helpall reparation 27 st 1.350:-

Övrig pall (EUR-format) 271 st 3.600:- 

Totalt 576 st 18.850:-




