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

   

Retursystem Byggpall   

 

Oetisk pallhantering uppmärksammas 
”Alla företag har kanske inte riktiga rutiner kring återvinningen av deras pallar och 

pallkragar.” Så börjar en intervju i Sveriges Radio då en företagsledning efter ett 

tips hösten 2011 uppmärksammades på organiserade stölder av pallar i sitt företag 

för 3 000 000 kr.  Problemet är inte ovanligt och är en av anledningarna till att 

Retursystem Byggpall ständigt bryter ny mark inom byggbranschen. Det kanske 

inte handlar om organiserade stölder, men rutinerna kring pallhanteringen är ofta 

bristfällig. Mycket pengar går att spara. Dessutom innebär rätt pallhantering ett 

större miljöansvar och ett mer etiskt företagande. 

  

Byggpall syns i branschpressen 
”Miljön, etiken och ekonomin vinner på smart hantering av lastpallar inom 

byggbranschen.” Det sägs i en artikel i Byggindustrin nr 8 2012. I artikeln står 

också; ”Någon branschstandard för hur en lastpall ska se ut har inte funnits 

tidigare. Alla tillverkare levererade efter sitt huvud och sina priser och fast 

återköpspris existerade inte. – Nu har vi fastställt vilken kvalitet som gäller, hur 

pallen ska köpas och lämnas tillbaka samt ett garanterat återköpspris.” Artikeln kan 

läsas i sin helhet på www.byggpall.se under informationsmaterial. 

  

Naturvårdsverket ser positivt på Byggpall 
Naturvårdsverket är mycket tydliga med att återanvändning prioriteras framför 

återvinning. Lastpallar ska återanvändas framför att gå till energiåtervinning.  

Naturvårdsverket säger att byggbranschen med sitt bygg- och rivningsavfall 

kommer att vara i större fokus eftersom branschen står för en hög andel av all 

återvinning och deponi. Man rekommenderar frivilliga åtaganden. Alternativet är 

skärpt lagstiftning och/eller styrning med avgifter. Även medial uppmärksamhet är 

en hotbild. Naturvårdsverket ser mycket positivt på byggpall. Byggpalls 

miljöargument växer sig allt starkare. 

  

Styr- och kommunikationsgruppsmöte vid Nordbygg 
Vid mässan Nordbygg höll Retursystem Byggpall ett gemensamt styr- och 

kommunikationsgruppsmöte med mycket god uppslutning. Retursystem Byggpalls 

verksamhetsplan med dess mål- och handlingsplaner för 2012 följdes upp. Efter 

mötet fortsatte besöket på mässan. 56 745 personer besökte årets upplaga av 

Nordbygg i Älvsjö. Enligt projektledaren var årets Nordbygg en fantastisk 

manifestation i hållbart byggande. 

  

Ny representant från Byggmaterialindustrierna i 

styrgruppen 
Monica Björk, VD för Byggmaterialindustrierna, är ny representant i Retursystem 

Byggpalls styrgrupp. Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges 

byggmaterialföretag med över 1 000 medlemsföretag. Monica hälsas hjärtligt 

välkommen! 

  
 
Foto från styr- och 
kommunikationsgruppsmöte i samband med 
mässan Nordbygg. 
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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 
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