
แผ่นพับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ 
การคัดแยกจากต้นทาง
ใช้ข้อมูลนี้กับครัวเรือนส่วนบุคคลเท่านั้น
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อะไรและวิธีการใดที่คุณควรคัดแยกจากต้นทาง
ขยะที่มีการคัดแยกจากต้นทางสามารถน�ามารีไซเคิลได ้เมื่อเราน�าขยะกลับมาใช้ใหม ่นั่นหมายความว่าเราสร้างมลพิษน้อยกว่า
การสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุใหม ่
 
ทุกครัวเรือน/องค์กรที่อยู่อาศัย/เจ้าของร่วมกันจะต้องคัดแยกจากต้นทางโดยใช้ถังขยะที่ก�าหนดโดย MOVAR  
ถังขยะทั้งหมดมีป้ายก�ากับอยู่บนฝาปิด และมีสีที่แตกต่างกันเพื่อท�าให้การคัดแยกง่ายขึ้น:  

สีฟ้า: ลังกระดาษ กระดาษและกล่องเครื่องดื่ม 

สีเทาอ่อน: บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

สีเขียว: บรรจุภัณฑ์แก้วและโลหะจากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 

สีด�า: ขยะทั่วไป

ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์พลำสติก คุณสำมำรถเลือกที่จะคัดแยกในถังขยะหรือในถุงพลำสติกได้

โครงการ 
เก็บขยะแบบยืดหยุ่น
หากครัวเรือนของคุณเชี่ยวชาญในการคัดแยกจากต้นทาง จ�านวนของขยะทั่วไปจะลดลง ซึ่งท�าให้เรา
สามารถใช ้ถังขยะทั่วไปที่เล็กลงหรือการเก็บขยะทั่วไปที่มีความถี่น้อยลง  ซึ่งช่วยลดค่าธรรมเนียมในการ 
เก็บขยะ ดูสิ่งที่เทศบาลของคุณมี

ต้องการถังขยะที่ใหญ่ขึ้นใช่หรือไม่ ไม่รวมถังขยะทั่วไป คุณสามารถเพิ่มขนาดของภาชนะอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องเสีย 
ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น 
 
หากมีเพื่อนบ้านหลายคนที่ต้องการใช้ถังขยะร่วมกัน โปรดติดต่อ MOVAR วิธีนี้ช่วยลดจ�านวนของถังขยะและ
ส่งผลต่อค่าธรรมเนียมการเก็บขยะที่ลดลงในกรณีส่วนใหญ่

ขยะทั่วไปมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าขยะประเภทอื่นมาก 

การคัดแยกจากต้นทางมีประโยชน์เสมอ ทั้งส�าหรับสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายของคุณ
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ทราบหรือไม่ว่า...
ลังกระดาษและกระดาษกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่เช่น กระดาษช�าระ กระดาษที่ใช้ในครัว และกระดาษส�าหรับงานพิมพ ์ 
กล่องเครื่องดื่มกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่เช่น แผ่นวาดภาพ แฟ้ม ซองจดหมาย และกระดาษส�าหรับงานพิมพ์

ลังกระดาษ กระดาษ 
และกล่องเครื่องดื่ม
(ภาชนะที่มีฝาปิดสีฟ้า)

สิ่งที่จะต้องคัดแยก

ลังกระดาษและกระดาษ เช่น หนังสือพิมพ ์นิตยสาร แผ่นโฆษณา กล่องพิซซ่า ถาดไข ่แผ่นกระดาษ

ลูกฟูก เป็นต้น กล่องนม น�้าผลไม ้โยเกิร์ต พุดดิ้ง ซอส เป็นต้น

 
สามารถทิ้งได้เฉพาะลังกระดาษ กระดาษ และกล่องเครื่องดื่ม โดยจะต้องหุ้มห่อให้มิดชิด 

โดยใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น  

  

ห้ามทิ้ง: 
แหวนยึดประสาน หนังสือปกแข็ง กระดาษห่อเงามันและกระดาษที่เปื้อนอาหาร/น�้ามัน/สี/ 

น�้ามันขัดเงา เป็นต้น

 
กล่องสลากกินแบ่ง: หากต้องการเข้าร่วม คุณจะต้องล้าง พับ และเก็บกล่องเครื่องดื่มให้เป็น "ล็อก" 

กล่องหกกล่องวางอยู่ในกล่องที่เจ็ด ใส่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคุณ ใส่กล่องไว้ในถังขยะส�าหรับ

ลังกระดาษ กระดาษ และกล่องเครื่องดื่ม ดูที:่ www.grontpunkt.no
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ทราบหรือไม่ว่า...
บรรจุภัณฑ์พลาสติกสร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกใหม ่เช่น ถุงพลาสติก ถุงขยะ และเสื้อผ้าขนแกะ

บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
(ถุงใสหรือภาชนะที่มีฝาปิดสีเทา

สิ่งที่จะต้องคัดแยก

บรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท เช่น ขวด กระป๋อง ภาชนะ ฟอยล ์เหยือก กระบะดอกไม ้เป็นต้น 

 
โปรดทราบ! บรรจุภัณฑ์จะต้องว่างเปล่า สะอาด และล้างในน�้าเย็นหากจ�าเป็น

 

 
ห้ามทิ้ง: 
เฟอร์นิเจอร์ในสวน เครื่องใช้ในครัว กระป๋องพลาสติก ถังพลาสติก หลอดพลาสติก อุปกรณ์กันฝน  

ของเล่น ขวดที่มีขยะอันตรายเช่น น�้ามัน/สี/น�้ามันขัดเงา/กาว/น�้ามันเชื้อเพลิงน�้าหนักเบา เป็นต้น
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ทราบหรือไม่ว่า...
แก้วกลายเป็นแก้วใหม ่ฉนวนกันความร้อน วัสดุระบายน�้า คอนกรีตแก้ว โลหะหลอมกลายเป็นวัตถุดิบใหม่

บรรจุภัณฑ์แก้วและ 
โลหะจากผลิตภัณฑ ์
อาหารและเครื่องดื่ม
(ภาชนะที่มีฝาปิดสีเขียว)

บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
(ถุงใสหรือภาชนะที่มีฝาปิดสีเทา

สิ่งที่จะต้องคัดแยก

เฉพาะภาชนะจากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น ขวดแยม ขวดแก้ว หลอดเครื่องปรุงอาหาร 

กระป๋องเครื่องปรุงอาหาร อาหารกระป๋อง เป็นต้น 

 
เฉพาะบรรจุภัณฑ์แก้วและโลหะจากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นที่สามารถทิ้งในภาชนะได ้

โดยจะต้องหุ้มห่อให้มิดชิดโดยใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น  

 
โปรดทราบ! บรรจุภัณฑ์จะต้องว่างเปล่า สะอาด และล้างในน�้าเย็นหากจ�าเป็น

 
 

ห้ามทิ้ง: 
หม้อ กระทะและฝาปิด เครื่องมือ ชิ้นส่วนรถยนต ์ชิ้นส่วนจักรยาน แก้วทนไฟ 

 
แก้วน�้าดื่ม คริสตัล เครื่องเคลือบ เซรามิก กระจก กระจกหน้าต่าง หลอดไฟ หลอดนีออน  

หลอดบรรจุภัณฑ์ส�าหรับขยะอันตรายส�าหรับน�้ามัน/ส/ีน�้ามันขัดเงา/กาว เป็นต้น
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ขยะทั่วไป
(ภาชนะที่มีฝาปิดสีด�า)

ทราบหรือไม่ว่า...
พลังงานจากขยะทั่วไปได้รับการรีไซเคิลโดยการเผาไหม้

สิ่งที่จะต้องคัดแยก

ขยะที่ไม่มีรูปแบบการรีไซเคิลที่แยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น ผ้าอ้อม บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เปื้อนและ

กระดาษ สิ่งทอ วัตถุพลาสติก เศษอาหาร และเครื่องเคลือบขนาดเล็กและเซรามิก เป็นต้น  

 

 
ห้ามทิ้ง:

•	 ขยะขนาดใหญ่เช่น เฟอร์นิเจอร ์จักรยาน ขยะจากการก่อสร้างและการ
รื้อถอน เป็นต้น

•	 ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ โคมไฟ วิทย ุรองเท้าสะท้อนแสง เป็นต้น

•	 ขยะอันตราย เช่น แบตเตอรี ่น�้ามัน สี น�้ามันขัดเงา กาว ของเหลวน�้าหนักเบา กระป๋องสเปรย ์

เป็นต้น
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คุณจะต้องคัดแยกรายการต่อไปนี้จากต้นทางด้วย:
ขยะอันตราย ก่อให้เกิดความเสี่ยงรุนแรงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องก�าจัดขยะดังกล่าวด้วยวิธีการ
ที่ถูกต้อง ขยะอันตราย เช่น น�้ามัน สี สีย้อม น�้ามันขัดเงา กาว แบตเตอรี ่กระป๋องสเปรย ์เป็นต้น สามารถถูกส่งไปยัง Miljøbilen 
หรือสถานีรีไซเคิลของเรา บุคคลทั่วไปสามารถก�าจัดสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานที่เหล่านี ้ 
 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น สายไฟ โคมไฟ หลอดไฟ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น สามารถถูกส่งไปยังสถานีรีไซเคิล 
ของเราหรือ Miljøbilen บุคคลทั่วไปสามารถก�าจัดสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานที่เหล่านี ้ 
 
ขยะทางการแพทย ์สามารถถูกส่งไปยังร้านขายยา 
 
ขยะในสวน จะต้องไม่ถูกก�าจัดในธรรมชาติเนื่องจากพืชในสวนอาจรบกวนต่อพรรณไม้พื้นเมืองของเรา ขยะในสวนจะต้องถูกก�าจัด
ในถังหมักหรือส่งไปยังสถานีรีไซเคิลของเรา สามารถส่งกิ่งไม ้ต้นไม ้ใบไม ้หญ้า และต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  
15 ซม. ไปยังสถานีรีไซเคิลของเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 
สามารถถูกส่งขยะขนาดใหญ่เช่น เฟอร์นิเจอร ์จักรยาน ขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอน เป็นต้น ไปยังสถานีรีไซเคิลของเรา  
ใช้อัตราที่แยกต่างหาก ในการส่งขยะดังกล่าว

  
สถานีรีไซเคิลของเรา
 
Solgård Avfallsplass
ที่อยู่ในการเข้าชม:  
Industriveien 81, 1599 Moss  
เวลาท�าการ:  
วันจันทร ์วันพฤหัสบด ีและวันศุกร ์
ตั้งแต ่07.30 ถึง 15.00 
วันอังคาร และวันพุธ 
ตั้งแต ่07.30 ถึง 19.00  
วันเสาร ์ตั้งแต ่09.00 ถึง 13.00
 
Vestby Gjenvinningsstasjon
ที่อยู่ในการเข้าชม:  
Industriveien 7, 1540 Vestby 
เวลาท�าการ:  
วันพุธ และวันพฤหัสบด ี
ตั้งแต ่15.00 ถึง 19.00 

www.movar.no  │  renovasjon@movar.no  │  หมายเลขโทรศัพท:์ +47 69 20 85 50

หากคุณมีค�าถามใดเกี่ยวกับการคัดแยก ราคา Miljøbilen หรือเรื่องใดก็ตาม – โปรดติดต่อเรา
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