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 إدارة شؤون البيئة والبنية االجتماعية
	إدارة شؤون البيئة والبنية االجتماعية

	

 

	

 

  معلومات من أجلك حول إدارة النفايات
 لألشخاص ذوي النشاط التجاري في قطاع األغذية

	يلتزم األشخاص الذين يمتلكون نشاطاً تجارياً بالتأكد من أنه 

 يتم تخزين النفايات بطريقة مصرح بھا 

  .يتم تسليمھا إلى الجھة الصحيحة 

كما ينبغي عليك أيضاً أن تُبين لقسم شؤون البيئة والحماية الصحية أنه تم تسليم النفايات إلى جھة استالم مصرح لھا بذلك. 
الل االحتفاظ باإليصاالت التي تحصل عليھا من الجھة التي تسلمھا النفايات. وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد في وتقوم بھذا من خ

التشريع (قانون البيئة) متطلبات بأن يتم التعامل مع النفايات بطريقة ال تسبب أي أضرار سواء على البيئة أو على صحة 
	اإلنسان. 

	

	كيفية التعامل مع األنواع المختلفة للنفايات.ويمكنك ھنا الحصول على معلومات حول 

  النفايات المنزلية
	تتواجد النفايات المنزلية أيضاً في األنشطة التجارية ومن أمثلة ھذه النفايات:

 نفايات المطبخ وقاعة الطعام 
 نفايات من غرف الموظفين 
 نفايات سالت المھمالت الموجودة في المراحيض 

ھي المسموح لھا فقط بأخذ النفايات المنزلية من النشاط التجاري خاصتك. قم  Kristianstad	Renhållningenإن شركة 
بكتابة عقد بشأن القدوم ألخذ النفايات المنزلية إذا لم يكن لديك بالفعل عقد معھم. قم باالتصال بخدمة العمالء على البريد 

	. 044-13 54 00أو على ھاتف رقم  renhallningen@kristianstad.seاإللكتروني 

	

  العلب واألغلفة
ينبغي فرز صناديق التعبئة والتغليف كالكرتونات، وعلب المعلبات والعلب البالستيكية والزجاجية وإبعادھا عن النفايات 

لك القيام بأخذ العلب  غير المسموحمن البالستيكية الطرية. وويسري األمر أيضاً على األكياس البالستيكية والعلب األخرى. 
األفراد باستخدام مواقع تسليم  \واألغلفة من مكان نشاطك التجاري إلى موقع تسليم النفايات األھلية. يسمح فقط للعائالت

	بدائل التالية:النفايات األھلية. ويمكن لألشخاص الذين لديھم نشاط تجاري التخلص من العلب واألغلفة بأحد ال

   استئجار مقاول لكي يقوم بأخذ علب التعبئة والتغليف خاصتك 
 أخذھا إلى غرفة القمامة الخاصة بمالك العقار إذا سمح لك المالك بذلك 
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  .توجد مراكز إعادة التدوير في المناطق   أخذھا إلى وتسليمھا مجاناً إلى أحد مراكز إعادة التدوير

 التالية:
- Snårarp ,Annedalsvägen 20 
- Åhus ,Stuvaregatan 3 
- Tollarp ,Lastbilsvägen 1 
- Degeberga ,Torskullevägen 
- Arkelstorp ,Spängervägen 

  زيت القلي
بسكب زيت القلي المستخدم في المجاري. يمكنك تسليم زيت القلي إلى أحد مراكز إعادة التدوير التالية؛ سنورارب  ال يسمح

)Snårarp) أو أوھوس (Åhus () أو توالربTollarp كما يمكنك أيضاً الطلب من شركة .(Renhållningen	
Kristianstad  .بأخذ زيت القلي	

  مصيدة الشحوم
مرات في  4تتصل مصيدة للشحوم بأنابيب المجاري خاصتك. لكي تعمل مصيدة الشحوم بشكل جيد ينبغي أن يتم إفراغھا 

يُرجى االتصال بشركة  .Kristianstad	Renhållningen سوف يتم إفراغ مصيدة الشحوم بواسطة شركة العام.
Renhållningen	Kristianstad  .لكي توقع معھم عقد إفراغ مصيدة الشحوم	

  النفايات الخطرة
النفايات الخطرة مثل مصابيح الفلورسنت، والمصابيح الموفرة للطاقة، والبطاريات الصغيرة، والنفايات الكھربائية، وبقايا 

أن يتم خلط النفايات الخطرة مع أي نفايات أخرى أو أن يتم سكبھا في  غير المسموحمواد الكيميائية األخرى. من المنظفات وال
) لكي تتمكن من نقل النفايات الخطرة من نشاطك Länsstyrelsenالمجاري. يتوجب عليك تقديم طلب لدى إدارة المحافظة (

). ومن بين البدائل األخرى Snårarpمركز إعادة التدوير في سنورارب ( التجاري. ويمكنك تسليم النفايات الخطرة لديك إلى
	ھي استئجار جھة لديھا تصريح بنقل النفايات الخطرة.  

  إدارة النفايات بشكل غير قانوني
أو على  إذا كان لديك نفايات فيجب على التأكد من أنه يتم التعامل معھا بطريقة آمنة حتى ال يتسبب أي أضرار سواء على البيئة

صحة اإلنسان. إذا تم رمي النفايات في البيئة أو بجوار موقع تسليم النفايات األھلية، فيعد ھذا إلقاءاً للنفايات. وتجدر اإلشارة 
إلى أن إلقاء النفايات أمراً مخالفاً للقانون وينطوي على عقوبة قانونية. ينبغي أن يتم إبالغ الشرطة بشأن جريمة إلقاء النفايات 

	تقوم الشرطة بعد ذلك بمزيد من التحقيقات بھذا الشأن.لكي 

  اإلشراف على إدارة النفايات
إن قسم شؤون البيئة والحماية الصحية ھي الھيئة المسؤولة عن مراقبة إدارة النفايات. وھذا يعني أننا نقوم بالتحقق إذا ما كنت 

	اإلشراف.تدير نفاياتك بشكل صحيح. وينبغي عليك دفع رسم مقابل ھذا 

 	

  مزيد من المعلومات
أو قم بزيارة موقعنا  044-13 54 00لمزيد من المعلومات بشأن النفايات المنزلية يُرجى االتصال برقم 

  . kristianstad.se‐www.renhallningenاإللكتروني 
 00ف، يُرجى االتصال بقسم شؤون البيئة والحماية الصحية على ھاتف رقم لمزيد من المعلومات حول اإلشرا
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