دليل فرز النفايات لمدينة كرستيان ساند  ،سونجدالن  ،سوجنه و فينسال
محطة إ عا د ة ا لتد و ير

avfallsor.no
أ لبيت

مكا ن أ إل ر جا ع

أنواع أخرى من
النفايات

نفايات خطيرة

نفايات كهربائية

نفايات الحديقة

أألشياء التي من
الممكن إعادة
إستخدامها

احذية/مالبس/
منسوجات

أغلفه وعبوات/
زجاجيه معدنيه

أغلفه وعبوات
بالستيكيه نظيفه

النفايات ألمتبقيه

كرتون/ورق/ورق
مقوى

نفايات بيولوجية

مواد وخشب

خشب معالج ضد الرطوبة

العاب كهربائية

عشب

أثاث

مالبس

رقائق/عبوات االلمينيوم

أكياس بالستيكيه

أكياس براز الكلب،
الحفاضات

جرائد

بقايا/قشور فواكه أو خضار
قديمة

حديد ومعادن

طِالء/ورنيش/طِالءحامي
للخشب

أوراق الشجر

كتب

ألهواتف النقاله

احذية مضيئة
ألفواكه المتساقطة

صمغ

دعايات

احذية
أقداح/قناني زجاجية

صحن ،كوب ،كاسه

مناشف

إطارات السيارة

ماكينات الحالقة
زيوت التشحيم

اغصان/فروع الشج

ستائر
سدادات معدنية

مجففات الشعر

أألغلفه والعبوات
البالستيكيه لللحوم
،الطيور ،السمك ،الفواكه
الخضار،التوت ورقائق
الطعام

بوليستيرين

عشب ضار

بطاريات

شموع/اعقاب السجائر
/انابيب بالستيكية

ارضيات

علب كارتون الحليب/
العصير
قناني بالستيكية لمواد/
التنظيف/الشامبو صلصات
االكل

أدوات التزلج على الثلج

سمك/محار وصدفيات

بقايا اللحوم/عظام

لعب تالفة

قشور البيض والمكسرات

معدات كمبيوتر
نباتات منزليه/زهور

أغراض بالستيكية مختلفة

مغلفات

سدادات معدنيه

مفروشات السرير

أكياس الشاي/فلتر القهوة
/تفل القهوة

الرماد البارد/فحم الشوايات

شبابيك

مواد كيميائية

أكياس المكنسه الكهربائيه
مجالت أسبوعية
مطبوعات/مجالت/كتب

معلبات

دراجات هوائية

أوعيه/أكواب/علب
بالستيكية

معجنات

علب بيره/مياه معدنية غير
قابله لإلرجاع مقابل مبلغ
الرهن

عربة جر يدوية

ساعات

أواني بالستيكية للزهور

منسوجات/مالبس احذية
باليه

علب كرتون البيتزا/أللبن
خليط حبوب الفطور
كميات صغيره من
المناشف الورقيه
المتسخه

ألمصابيح الموفره للطاقه
الكهربائيه
كهربائيات غير معطلة
معدات مطبخ

انابيب معدنية

أكياس القهوة/الوجبات
الخفيفه

ورق الهدايا الالمع

أللفات الفارغه للمناشف
الورقيه وورق التواليت

أشجار عيد الميالد

الكحول األبيض

نباتات  ،زهور ،أوراق
الشجر ،اغصان وفروع
الشجر

كبسوالت الشموع

علب التبغ الناعم

بالستيك وورق متسخ

كرتونات/صواني

النفايات المتبقية هي ما
تبقى من النفايات بعد
فرزها

يفضل تسليم النفايات
الخطيرة في غالف تعبئتها
األصلي

نحن نؤمن تسليم آمن
للنفايات المتعلقه بأجهزة
الكمبيوتر

ألنباتات ألمدرجه في
الالئحة السوداء هي من
النفايات المتبقية

حافظ على البيئه وسل ّم
أألشياء التي يمكن إعادة
إستخدامها بدل رميها

كذلك المالبس القليلة
التلف

خالي من بقايا الطعام

أشطف البالستيك بالماء
البارد عند الضرورة

بقايا النفايات المستخدمه
إلسترجاع الطاقة وكذلك
النفايات القابله للحرق

يمكنك الحصول على تنبيه
عن طريق رساله قصيرة
مجانيه عن موعد تفريغ
الحاوية الخضراء

الترمي نفايات التغليف
والتعبئه مع النفايات
البيولوجية

تُفرز في الحاوية المناسبة

قاعة خاصة للنفايات
الخطيرة

قاعة مخصصة لنفايات
الكهربائيات

مكان مخصص لنفايات
الحدائق

قاعة خاصه بالمستعمل او
حاوية األغراض المستعملة

حاوية برج المنسوجات UFF-
اآلخر

الحاوية التي على شكل
قبه ألغلفة التعبئه الزجاجيه
والمعدنيه

الحاوية الرمادية ألغلفة
التعبئه البالستيكيه النظيفه

الحاوية الرمادية للنفايات
المتبقية

الحاوية الخضراء للورق
المقوى/الورق/والكرتون

ألحاوية البنيه للنفايات
البيولوجية

الكبالت والشرائط
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