VÅR JOBB ER Å
GJØRE VERDEN
LITT BEDRE

Vi gjør det lett å gjøre rett
Retura Midt AS (tidligere Retura Sør-Trøndelag AS) er en bedrift med
15 ansatte som har hovedkontor på Orkanger og avdelingskontor på
Melhus og i Kristiansund. Vi tilbyr gode og miljøvennlige avfallsløsninger
for både private og offentlige. Vi leverer avfallstjenester i 21 kommuner
i Midt-Norge. Vi er også med i den landsomfattende Retura-kjeden med
24 avdelinger og flere hundre ansatte over hele Norge.

HER HAR VI VÅRT VIRKE:
- Aure

- Kristiansund

- Skaun

- Averøy

- Melhus

- Smøla

- Bjugn

- Midtre Gauldal

- Sunndal

- Frøya

- Oppdal

- Surnadal

- Heim

- Orkland

- Tingvoll

- Hitra

- Rennebu

- Ørland

- Indre Fosen

- Rindal

- Åfjord

Våre tjenester
Vi tar i mot alt av avfall fra alle bransjer. Retura Midt kan tilby
avfallsplaner som er tilpasset nettopp for deg og ditt behov. Vi sørger for
å transportere, sortere og oppbevare alt avfall i henhold til retningslinjer
og krav fra myndighetene. Vi er sertifisert etter ISO 9001 og 14001, og er
også kontrollmedlem av Grønt Punkt Norge. Du kan derfor være trygg på
at vi behandler ditt avfall på den beste måten.

VI KAN BISTÅ MED:
- Innsamling av alle typer avfall
- Godkjent avfallsbehandling
- Rådgivning og dokumentasjon
- Miljøkartlegging og avfallsplaner
- Utleie og salg av avfallsutstyr

"Det er det samme for oss
hvilket merke bilen har,
bare den er diger"

TRONDHEIM: 480 13 813

ORKANGER: 954 35 9

Slemmestad | Trondheim | Orkanger | Ålesund | Hallingdal | Skodje | Arend

Samarbeidspartner og medlem av Retura-Gruppen;
På lag med miljøet

Bergen | Oslo | Jaren | Kvinesdal | Kristiansand | Otta | Larvik | Askim | Fjeld

Slemmestad | Trondheim | Orkanger | Ålesund
Hallingdal | Skodje | Arendal |Bergen | Oslo | Jaren Kvinesdal |
Kristiansand | Otta | Larvik | Askim | Fjeldhus

www.teamverksted.no

Miljøkartlegging og asbestkartlegging
Retura Midt er behjelpelig med å utføre miljøkartlegging
av alle typer bygg og konstruksjoner. Dette er en viktig
jobb som må gjøres i forkant av et rivingsprosjekt eller
ved endring av et bygg. Kartleggingen innebærer en
grundig gjennomgang ved hjelp av materialprøver,
analyser og kunnskap om byggavfall for å påvise
eventuelle forekomster av farlig avfall i bygget. Vi er
oppdatert på kompetanse og riktig utstyr som kan måle
forekomster av asbest, tungmetaller og andre typer farlig
avfall. Ved å kartlegge riktig og nøyaktig kan vi sikre et
resultat som er både miljøvennlig, praktisk og økonomisk.

XRF-pistol for andre typer farlig avfall. Begge disse gir
svar på prøvetaking på stedet.

Avfallsutstyr
Vi har det meste av utstyr som skal til for en slik
kartlegging og for håndtering av avfallet. Vi har en
microPHAZIR-pistol for å påvise asbest, samt en

ANALYSETJENESTER
Vi �lbyr bl.a. analyse av metaller, olje, PCB, �alater, TOC og PAH

labtjenester.no • post@labtjnester.no • tlf. 72 54 10 30 • Trondheim

Vår bilpark
5 liftbiler, 1 krokbil, 2 komprimatorbiler, 1 skapbil og 1 kranbil.
I tillegg leier vi inn annen transport etter behov.

Retura
Sør-Trøndelag
et godt
Retura
Midt kjørerkjører
VolvoVolvo
og harogethar
godt
samarbeid med
med Wist
Wist Last
Last && Buss
Buss
samarbeid

Vår visjon:
visjon: Omtanke,
Omtanke, tilgjengelighet,
tilgjengelighet, kompetanse
kompetanse
Vår

DIN BILBERGER
I TRØNDELAG
VI KAN HJELPE DEG MED:
Berging og transport av alle typer kjøretøy
Lett og tung bilberging
Lift- og maskinflytting
Båtberging
.... (vi fikser det meste, spør oss!)
www.trondelagbilhjelp.no

Næringsavfall
Næringslivet består av utallige bransjer og dermed
mange ulike avfallstyper. Dette krever forskjellig
behandling og innsamling som setter høyere krav til de
som skal håndtere dette. Retura Midt kan bistå deg med
å spille på lag med miljøet og sørge for at mest mulig av
ditt avfall blir resirkulert.
Byggavfall
Bygg- og anleggsbransjen er pålagt kildesortering og det
kreves en avfallsplan for nybygg over 300 kvm, samt for
riving og rehabilitering av bygg over 100 kvm.
Tyngre bygningsmateriale
Har du tyngre bygningsmateriale som betong og tegl du
vil bli kvitt? Vi tar imot dette sammen med vår
samarbeidspartner Mardahl Maskin AS som har knuseverk som kverner opp det meste.
Sikkerhetsmakulering
Vi setter ut beholdere med låsbart lokk og enveis
innkastluke for papir som har fortrolig og sensitivt
innhold. Vi henter beholder og setter ut ny, og dine
sensitive papirer blir makulert i henhold til EU-standard
og spesielle graderinger.

iBalanse miljøregnskap
Med vårt web-baserte miljøregnskap kan du når som
helst hente ut rapporter som omhandler avfallstyper,
menger, kostnader og sorteringsgrad.

Takk til våre samarbeidspartnere

Transport • Kraning • Lifter
Truck • Hjullaster • Containere

www.eidsvaagkran.no • E-post: post@eidsvaagkran.no

RETURA MIDT SIN
SAMARBEIDSPARTNER PÅ FARLIG AVFALL

borstad.no

GJENVINNING FRAMFOR DEPONI.
Vi tar miljøansvar på alvor.

Vi tilbyr:
Topp moderne gjenvinningsanlegg • Mottak av rene masser
Salg av rene og gjenbrukte masser • Snødeponi
Gjenvinningsanlegget på Grønøra er et steg i riktig retning for regionens
innfrielse av bærekraftmålet
En stor fordel er at man kan ta med masser begge veier. En bringer usorterte/brukte masser inn
til anlegget og tar med returlast for gjenbruk.«Tom returkjøring» unngås.

Litjgårdsveien 58, 7300 Orkanger • Tlf. 913 10 696 • ragnar.oyum@mardahl.no • www.mardahl.no

Havneveien 116, 7300 Orkanger
Telefon: 72 48 67 70
post@retura-midt.no

73 90 21 90 | post@bilreklame.no | facebook.com/bilreklame

· Concept: JS Media Tools A/S · 110855 · www.jsnorge.no

www.retura-midt.no

