
ميكن لألفراد الذين يعيشون يف بلدية سوراب رمي النفايات دون أن يحتاجوا للدفع عند 
الزيارة - التكاليف مشمولة يف اشرتاك النفايات. تدفع املؤسسات )الرشكات واملنظامت( من 

أجل رمي النفايات يف مرافق بلدية سوراب. 

من ال يقوم شخصياً بنقل نفاياته أو فرزها يكون أيضاً ملزماً بالدفع. تكون أيضاً ملزماً بالدفع 
إذا ما تركت النفايات التي يكون من الواضح أنها ليست لك. 

مبا أن املوظفني ال يستطيعون رؤية الفرق يف مصدر النفايات فيتم تقييمها من خالل سيارتك 
ونوع النفايات. إذا أحرضت معك نفايات البناء والهدم أو نفايات الحدائق أو النفايات الخطرة 

)مبا يف ذلك الخشب املشبع بالضغط( وأتيت بشاحنة خفيفة أو سيارة خدمة أو جرار أو 
مقطورة رشكة أو سيارة مسجلة يف الخارج، فأنت ملزم بالدفع. يجب أن تقوم بالدفع قبل فرز 

ورمي النفايات. 

أثناء زيارة مراكز إعادة التدوير أو حديقة إعادة التدوير يف SÖRAB، يجب أن ال يزيد وزن 
السيارة التي تحتوي عىل مقطورة ونفايات عن 3500 كجم )أو مجموعات املركبات التي ميكن 

قيادتها برخصة قيادة B(. تتم إحالة السيارات الثقيلة إىل مركز استقبال العمالء يف مرفق 
 .Vallentuna للنفايات يف Löt أو مرفق Täby يف Hagby إعادة التدوير

شكراً لك ألنك تقوم بفرز نفاياتك وتتبع التعليامت. إذا ما كانت لديك أسئلة، يرجى ان 
تتواصل مع موظفينا. 

 SÖRAB مرحبا بك في 
من يتوجب عليه أن يدفع ولماذا؟ 

النفايات الخطرة
ال تقبل مراكز إعادة التدوير النفايات الخطرة )بما في ذلك 

 الخشب المشبع بالضغط( من الشركات. 
نحيلكم إلى مركز استقبال العمالء ب Hagby حيث يمكنكم 

ملء تصريح بالنفايات الخطرة والدفع للكيلوغرام الواحد. 
ال تشمل األسعار العادية النفايات الخطرة من أجل رمي 
النفايات بمركز إعادة تدوير النفايات. يمكن إحالة األفراد 

أيضًا إلى Hagby وقد يحتاجون إلى الدفع إذا ما كانت كمية 
النفايات الخطرة كبيرة. 

النفايات الكهربائية
ال تقبل مراكز إعادة التدوير سوى كميات صغيرة من 

اإللكترونيات الخاصة بالشركات التي تكون من مسؤولية 
المنتج. تتم إحالة الكميات الكبيرة إلى مركز استقبال العمالء 

ب Hagby. يمكنك رمي النفايات التي ليست من مسؤولية 
المنتج مقابل الدفع ب Hagby، ليست مشمولة ضمن األسعار 

العادية لرمي النفايات بمركز إعادة التدوير. 

الحجر والتراب والباطون
يمكن للشركات رمي األحجار والتراب والباطون من خالل 
التسجيل بمركز استقبال العمالء ب Hagby أو Löt. هناك 
يمكنك التصديق على أن المادة خالية من األسبستوس أو 
الملوثات األخرى والدفع لكل كيلوغرام. ال تشمل األسعار 

العادية األحجار والتراب والباطون عند رمي النفايات بمركز 
إعادة تدوير النفايات. بالنسبة لألفراد فالسعر مشمول في 

اشتراك النفايات. 

االسبستوس
يمكن رمي األسبستوس من الشركات فقط في Löt. حيث 
تمأل تصريحا حول االسبستوس والدفع بالكيلوغرام يمكنك 

كفرد رمي 3 كيلوغرامات من االسبستوس كحد أقصى)وأن 
تكون معبأة جيدًا بشريط الصق ومكتوب عليها "اسبستوس" 

تتم إحالة الكميات التي تفوق ذلك القدر بمراكز تدوير إلى 
النفايات أيضًا إلى Löt. يجب تغليف اإلسبستوس قبل نقله 

إلينا. 

شكرا لكم مسبقا على تعاونكم ونتمنى لك زيارة جيدة!

مالحظة! عند ملء التصريح، يلزم تقديم معلومات حول مُنتج النفايات )االسم، العنوان، رقم هوية الشركة، رقم الهاتف(.
لتسليم النفايات الخطرة والنفايات الكهربائية، يجب التسجيل لدى وكالة حماية البيئة السويدية.

المعادن- إذا كانت حمولتك عبارة عن معادن فقط عند زيارتك لمركز التدوير فيمكنك رميها دون دفع رسوم وذلك يشمل حتى 
الشركات. وينطبق هذا على الحموالت النظيفة والمفرزة التي تحتوي على خردة ومعادن. يجب أال تحتوي على مواد مشعة أو 

حوائط تبريد أو إلكترونيات أو أنابيب تدفئة أو خزائن.

األسعار
الزيارات الفردية حتى 3 متر مكعب  750 كرونة شاملة 

لضريبة القيمة المضافة
بطاقة الشركة )10x3متر مكعب(  4500 كرونة شاملة 

لضريبة القيمة المضافة

في األوقات التي يكون لديك فيها أكثر من 3 متر مكعب في 
الحمولة، يحق للموظفين في مركز تدوير النفايات تحصيل 

رسوم إضافية مقابل كل متر مكعب.

يمكن شراء بطاقة الشركة عبر موقعنا اإللكتروني أو مباشرة 
من مرافق SÖRAB )خارج Stockby Returpark(. كافة 

مرافقنا ال تقبل الدفع نقدًا، نقبل فقط الدفع بالبطاقة البنكية 
)لكن ليس أميريكان إكسبرس أو دينرز(.

تجدون المزيد من المعلومات حول األسعار وأوقات العمل 
والمرافق وتعليمات الفرز وشروطنا العامة وسياية الخصوصية 

.sörab.se على موقعنا

ال تقبل بطاقة الشركة ب Stockby Returpark. هناك يتم 
إصدار فواتير عند الخصم.

تنطبق هذه التعرفة أيضًا على األفراد بالنسبة للنفايات التي 
نادرًا ما تحدث أو ال تحدث أبدًا في منزل عادي.


