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أصبح من السهل اآلن فعل الشيء 
الصحيح بشكل صحيح

اعتباراً من خريف عام 2018، سيتم إدخال نظام فرز وتصنيف النفايات الجديد في بلدية 
الهولم للحد من تأثيرنا البيئي وزيادة عملية إعادة التدوير. وسيتم استبدال الحاويات الخضراء 

الموجودة اليوم بحاويتين أكبر حجماً، وتكون كل حاوية منهما مقسمة إلى أربعة صناديق.

ال، تم اتخاذ قرار بشأن طريقة جمع النفايات بواسطة البلدية. 
واألسباب المهمة هي فعالية التكلفة )رخص التكلفة( والعملية 

اللوجستية الجيدة. ولكن األكثر أهمية هو أن يشمل الجميع 
عملية جيدة لمعالجة وإدارة النفايات بطريقة مكيفة بيئياً. 

بالنسبة للسكن الدائم يتم إفراغ الحاوية 1 )الصورة أعاله( مرة 
كل أسبوعين. ويتم إفراغ الحاوية 2 )الصورة أعاله( مرة كل 

أربعة أسابيع.

بالنسبة لسكن العطل واإلجازات يتم إفراغ الحاوية 1 مرة كل 
أسبوعين، والحاوية 2 مرة كل أربعة أسابيع خالل الفترة من 

أبريل/نيسان - سبتمبر/أيلول. وفي الفترة بين شهر أكتوبر/
تشرين األول و أبريل/نيسان يُمكنك طلب إفراغ الحاوية 

مرتين.

وسيتم تضمين جمع النفايات الكبيرة في االشتراك، إال أن 
نفايات الحدائق ستصبح خدمة إضافية. وسيتم استبدال الطريقة 

الحالية لجمع النفايات الخطيرة والنفايات الكهربائية في 
العقارات بطريقة أخرى.

كيف سترسي عملية جمع النفايات؟

هل هناك املزيد من الخيارات املتاحة لجمع 
النفايات؟

 وعلى الموقع اإللكتروني
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ُيمكنك قراءة المزيد حول النظام 
الجديد لفرز وتصنيف النفايات 

ومشاهدة مقطع فيديو حول كيفية 
سريان عملية جمع النفايات، على 

سبيل المثال.  

هل تعلم أن:
• كل طن من الورق المعاد تدويره يوفر 17 شجرة.

 • إعادة تدوير زجاجة واحدة يوفر ما يكفي من الطاقة 
إلبقاء لمبة مضاءة لمدة 4 ساعات.

• إعادة تدوير األلومنيوم يستهلك طاقة أقل بنسبة 
%95 من إنتاجه.

• إعادة تدوير البالستيك يستهلك طاقة أقل بنسبة 
%70 من إنتاجه.

• إعادة تدوير الزجاج يستهلك طاقة أقل بنسبة 
%40 من إنتاجه.

• األكياس البالستيكية والقمامة البالستيكية التي يتم 
إلقاءها في المحيط تقتل ما يصل إلى مليون شكل من 

أشكال الحياة المختلفة الموجودة في البحار والمحيطات 
في كل عام.

• إعادة تدوير البالستيك يوفر ضعف الطاقة التي يتم 
استهالكها لحرقه في أفران الحرق.

جميع األسر، سواء في المساكن الدائمة أو مساكن العطل 
واإلجازات. 

إن عدم فرز وتصنيف النفايات هو في الواقع خرق للقانون. 
فنظام فرز وتصنيف النفايات الجديد يُسهل فعل الشيء 

الصحيح ببساطة. بشكل صحيح.

هل سيتم زيادة رسوم جمع النفايات؟ 

مبن يتعلق األمر؟ 

وال نعلم تلك الطريقة الجديدة 
بعد. سوف يتم اتخاذ قرار 

بشأن أية زيادات في رسوم 
جمع القمامة من قبل مجلس 

البلدية في خريف عام 2018. 
وباإلضافة إلى نظام فرز وتصنيف 

النفايات ستغطي الرسوم كافة االستثمارات والتكاليف 
األخرى في مجال النفايات، مثل التطوير والتكييف 

 .)Ahla( البيئي إلدارة ومعالجة النفايات في آال

وتجدر اإلشارة إلى أن الرسوم في الوقت الحالي في بلدية 
الهولم منخفضة نسبياً مقارنةً بالبلديات األخرى. ففي عام 

2016 ، بلغ متوسط معدل الرسوم للمساكن المخصصة 
ألسرتين في السويد حوالي 2000 كرونة سويدية/سنة. وفي 
الهولم كان الرقم المقابل حوالي 1500 كرونة سويدية/سنة. 

نفايات الطعام

الزجاج غير الملون علب التغليف المعدنية الزجاج الملون

نفايات البقايا

الصحف والمجالت

علب التغليف الورقية2  علب التغليف 
البالستيكية 1
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إن مشاركة الحاوية مع جار أو أكثر يُمكن أن يكون حالً عملياً 
وموفراً للتكلفة لألشخاص الذي ليس لديهم الكثير من النفايات. 

ومن ثم يتم تقسيم التكلفة غير الثابتة على عدد المشتركين الذين 
يتشاركون في الحاوية. تنقسم رسوم جمع القمامة إلى قسمين، 
أحدهما رسم أساسي واآلخر رسم غير ثابت، ويمثل كل منها 

حوالي نصف إجمالي الرسوم. ويمكن تخفيض مبلغ 470 
كرونة سويدية/سنة من الرسوم المفروضة في الوقت الحالي 

إذا قمت بمشاركة الحاوية مع أحد جيرانك.   

ومن غير الممكن تطويل المدة بين مرات إفراغ النفايات. لكي 
ال يكون الشخص مشموالً بالعملية االعتيادية لجمع النفايات 
يتطلب ذلك أسباباً خاصة. يتم تقديم الطلب لدى مكتب البيئة. 

لدى نفايات قليلة جداً ألنني أعيش مبفردي. ما 
الذي ُيكنني فعله تجاه ذلك؟

سوف تُتاح خدمة إضافية في شكل حاوية تكميلية لباقي 
النفايات وهذا لألشخاص الذين يحتاجون إلى ذلك. وهذا األمر 

ينطوي على مزيد من التكلفة لألسرة. وال يوجد هناك أية 
قرارات بشأن إغالق محطات إعادة التدوير. وال يزال هناك 

إمكانية لتسليم عبوات التغليف في محطات إعادة التدوير.

نحن عائلة كبرية ولذلك يصبح لدينا كمية كبرية جداً 
من النفايات. ما الذي ُيكنني فعله تجاه ذلك؟

ال يزال لديك اإلمكانية للقيام بتحويل النفايات إلى سماد في 
المنزل طالما لديك تصريح من مكتب البيئة. ولكن بما أن 

البلدية تؤيد إنتاج الغاز الحيوي قبل إنتاج التربة من النفايات 
العضوية، فلن يتم دعم تحويل النفايات إلى سماد في رسوم 

جمع النفايات.

هل تصبح التكلفة أقل إذا قمت بتحويل النفايات 
إىل سامد بنفيس؟

أبعاد الحاوية 

االرتفاع: 112 سم
االرتفاع مع الغطاء القابل للطي: 178 سم

العمق )في األعلى(: 87 سم
العرض مع العجالت: 77 سم

توضح الصورة الموجودة على اليسار المساحة الموصى 
بها مع المساحة البينية والمساحة التي يحتاجها مسؤول 

جمع النفايات. 

وفي مركز إعادة التدوير في آال )Ahla( ُيمكنك روية 
الحاوية وتفحصها.

200 سم

200 سم

العمق 100 سم
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B تكون العجلة األمامية مفتوحة. ُيمكن أن تكون العجلة األمامية 
مؤمنة )مغلقة( إذا كانت الحاوية 
على سطح مستو وصلب، وإال 

فستبقى مفتوحة.

 A

*اقرأ المزيد على www.laholm.se/kallsortering حول ما ينطوي عليه األمر بالنسبة لك، ومدى القرب من الطريق الذي تقوم باختياره
لوضع الحاوية عند اإلفراغ. 
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B

 A

B

B  A

عند إفراغ الحاوية ينبغي أن 
تكون تلك الحاوية *بالقرب 
من الطريق. هكذا يتم وضع 

الحاويات:

Att dela kärlen med en eller flera grannar kan 
vara en praktisk och billigare lösning för dig 
som inte har så mycket avfall. Då delas den 
rörliga kostnaden mellan antalet abonnenter 
som delar på kärlen. Renhållningstaxan är 
uppdelad i två delar med en grundavgift och 
en rörlig avgift där vardera utgör cirka hälften 
av taxan. Med dagens taxa hade du fått en 
avgiftsminskning med cirka 470 kr/år om du 
hade delat kärl med en granne.   

Det går inte att förlänga tiden mellan tömning. 
För att inte omfattas av ordinarie sophämt-
ning krävs särskilda skäl. Ansökan görs hos 
miljökontoret. 

Jag har väldigt lite avfall  
eftersom jag bor själv. Vad kan 
man göra åt det?

För den som behöver kommer det finnas en 
möjlighet att ha en tilläggstjänst i form av ett 
kompletterande kärl för restavfall. Det innebär 
en merkostnad för hushållet. Det finns inget  
beslut om att stänga återvinningsstationerna. 
Det finns fortsatt möjlighet att lämna förpack-
ningar på din återvinningsstation.

Vi är en stor familj hemma och 
därför blir det väldigt mycket 
avfall. Vad kan man göra åt det?

Det är fortfarande tillåtet att ha hemkompos-
tering så länge du har tillstånd av miljökon-
toret. Men eftersom kommunen förespråkar 
produktion av biogas framför jordproduktion 
från organiskt avfall kommer hemkompos-
tering inte vara subventionerad i den nya 
renhållningstaxan.

Blir avgiften lägre om jag  
komposterar själv?

Kärlens mått 
 
Höjd: 112 cm
Höjd med uppfällt lock: 178 cm
Djup (upptill): 87 cm
Bredd med hjul: 77 cm

Bilden till vänster illustrerar rekommen-
derat utrymme givet med det mellanrum 
och utrymme som behövs för hämtaren.  
 
På Alha återvinningscentral kan du se 
och känna på kärlen.

200 cm

200 cm

Djup 100 cm

Planeringskontoret, Laholms kommun
Telefonväxel 0430-150 00
Läs mer på www.laholm.se/kallsortering
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 Framhjulet ska vara olåst.BFramhjulet kan vara låst 
om kärlen står på en  
plan, hårdgjord yta -  
annars ska det vara olåst.

A 

*Läs mer på www.laholm.se/kallsortering om vad det innebär för dig hur nära vägen du väljer att
placera kärlen vid tömning. 

A 

B

A 

B
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Vid tömning  
ska kärlen stå  

i *nära anslutning  
till vägen. Så här  

kan de stå:
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