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إدارة النفايات ال َخ ِط َرة ونقلها على نحو صحيح
النفايات ال َخ ِط َرة التي تنتج في نشاطكم يجب تخزينها بحيث ال تلوث التربة أو المياه .ويجب
أن يجري نقلها بعيد ًا على يد شركة شحن ُم َر َّخصة بذلك .ويمكنك أيضاً نقل كميات صغيرة
من النفايات الخطرة بعد إبالغ مجلس إدارة المحافظة بذلك .ال يُسمح لك بتسليم النفايات
ال َخ ِط َرة في مراكز إعادة التدوير باستثناء النفايات اإللكترونية والمصابيح المحتوية على
الزئبق.
ما هي النفايات ال َخ ِط َرة؟
َط َرة،
هناك عدة أسباب لتصنيف نفاية معينة كنفاية خ ِ
مثالً أن تكون النفاية متفجرة أو قابلة لالشتعال أو قابلة
للتآكل أو ُم ْعدِية أو مضرة بالصحة والبيئة.
َط َرة هي نفايات الزيوت وفالتر
أمثلة على النفايات الخ ِ
الزيوت وترسبات فاصل الزيوت ومانع التجمد وبواقي
المذيبات واألسبستوس والبطاريات ومصابيح
َط َرة ُم ْنفصلةً
الفلورسنت .يجب اإلبقاء على النفايات الخ ِ
عن النفايات األخرى والتعامل معها على نحو خاص.
وينص مرسوم النفايات رقم  927لعام  2011على
َط َرة.
أنواع النفاية المعتبرة نفايات خ ِ
التعامل مع النفايات ال َخ ِط َرة وتخزينها
َط َرة على نحو يتعذر معه
• يجب تخزين النفايات الخ ِ
مالمسة أي أحد للنفايات وكي ال تتعرض المياه أو
التربة الحتمال التلوث .وتسري في مناطق الحماية
المائية شروط خاصة بالنسبة لتخزين نفايات
الزيوت والسوائل القابلة لالشتعال.
• يجب أن يكون محتوى حاويات التخزين واضح
العالمة.

َط َرة المتولدة كل عام وإلى
• َد ِو ْن كمية النفايات الخ ِ
أين جرى نقلها .احرص على استالم إيصال
سلمت .ويجب أن تتمكن من إبراز
بالنفايات التي ُ
التوثيق إن طلبت ذلك إدارة شئون البيئة.
نقل النفايات َ
الخ ِط َرة
َط َرة ترخيصا ً من
الم َهني للنفايات الخ ِ
• ويقتضي النقل ِ
مجلس إدارة المحافظة .وكل من يرغب في تسليم
النفايات ُم ْلزَ م بالتحقق من أن الناقل يحوز هذا
الترخيص.
• عليك التحقق من وجود وثيقة نقل لكل نقلة .يجب
أن تتضمن الوثيقة بيانات عن المرسل والمستلم
ونوع النفايات وكمية النفايات .يجب عليك أنت
(ال ُم ْر ِسل) والمستلم التوقيع على الوثيقة عند تسليم
النفايات ويعينك أغلب الناقلين المعتمدين على هذه
إعداد الوثيقة.
• كما أنك ُم ْلزَ م أيضا ً بالتحقق من أن المستلم (الوجهة
التي يأخذ الناقل إليها النفايات) حائز على ترخيص
استالم هذا النوع من النفاية الذي ترسله.

َط َرة أو تمديدها.
• ال يُسمح بخلط النفايات الخ ِ
• اختر المنتجات التي تؤدي إلى تقليص كمية النفايات
َط َرة بمنتجات أقل
َط َرة واستبدل المنتجات الخ ِ
الخ ِ
خطورةً.
َط َرة بعيدا ً مرة في العام على
• يجب نقل النفايات الخ ِ
ً
األقل .ال تخزن كميات كبيرة جدا من النفايات.
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أن تنقل بنفسك النفايات ال َخ ِط َرة
تتحمل أنت مسئولية نقل الكميات الصغيرة من النفايات
َط َرة بعد إبالغ مجلس إدارة المحافظة بذلك.
الخ ِ
يُرجى مالحظة أن نقل النفايات المحتوية على الزئبق
أو السيانيد أو الكادميوم أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور
« »PCBيقتضي ترخيصا ً من مجلس إدارة المحافظة
(باستثناء مصابيح الفلورسنت الكاملة).
يجب نقل النفايات إلى منشأة معتمدة للتعامل معها.
َط َرة
اتصل بالمنشأة التي ترغب في إحضار نفاياتك الخ ِ
لديها من أجل التحقق من أن بإمكانها استالمها .مراكز
إعادة التدوير التابعة لشركة «»Uppsala Vatten
َط َرة القادمة من المساكن.
ال تستقبل سوى النفايات الخ ِ
النفايات الكهربائية واإللكترونية والمصابيح
المنتجات الكهربائية أو اإللكترونية بما في ذلك مصابيح
مشمولة بمسئولية ال ُم ْنتِج .لمزيد من المعلومات:
.www.el-kretsen.se
القواعد المتعلقة بالنفايات
يجب أن تتمتع بالمعرفة الالزمة وأن يجري التعامل
على نحو يحول دون نشوء المخاطر على صحة البشر
أو البيئة.

اقرأ المزيد في مرسوم النفايات رقم  927لعام 2011

وقواعد المراعاة الخاصة بقانون البيئة ،راجع مثالً
.www.notisum.se

ماذا يحدث إن خالفت القواعد؟
َط َرة
انتهاك القواعد المتعلقة بالتعامل مع النفايات الخ ِ
ونقلها جريمة .إدارة شئون البيئة ُملزمة بإلبالغ
المدعي العام عن التجاوزات.
وإن لم توجد وثيقة نقل فستسدد رسوم العقوبة البيئية.
دور إدارة شئون البيئة
إدارة شئون البيئة تمارس اإلشراف على التعامل مع
َط َرة ونقلها .ونفرض بغرض اإلشراف
النفايات الخ ِ
رسوما ً وفقا ً للتعريفة التي يقرها المجلس البلدي.

للمزيد من المعلومات
اتصل بإدارة شئون البيئة
الهاتف ،018-7274304
االثنين  الخميس 11:00-09:00
أو عبر البريد اإللكتروني
.miljoforvaltningen@uppsala.se
شركة «»Uppsala vatten och avfall AB
018-7279300
مجلس إدارة محافظة أوبساال
010-2233000

