Frågor som är relevanta att ta upp under samråden mellan
insamlingssystem och kommunerna:
Punkt 1
• Beskriv systemen för insamling som kommer att erbjudas i kommunen
samt hur de kommer att fungera. TIS kan ta fram kartor med potentiella
insamlingslösningar i kommunen för att diskutera med kommunen.
• I vilka områden tänker TIS börja med att erbjuda bostadsnära och hur
ser utbyggnaden av bostadsnära ut i kommunen under de kommande
åren?
• Hur kommer TIS att sköta insamlingsplatserna till exempel vad gäller
städning och tömning?
• Vilken information kommer TIS att sprida till hushållen, fastighetsägare
och andra? Vilken information kommer kommunerna att sprida till
hushållen?
• Hur ska kommunikationen med fastighetsägare att genomföras.
• Tidpunkt för när erbjudandet planeras att skickas ut till fastighetsägare.
• Hur kan kommunen och TIS hålla kontakt gällande insamlingssystemet i
kommunen? Samråd ska ske även under driften av ett insamlingssystem
se mer under kommande avsnitt.
Punkt 2
• Hur sker övergången från kommunens nuvarande system för
förpackningsinsamling till TIS system? Vissa kommuner har i dagsläget
förpackningsinsamling som de själva har anordnat.
• From 1 jan 2021 får inte kommuner samla in förpackningar om
kommunen inte har avtal med TIS om detta. Kommunen kan vara
uppbunden i olika avtal som sträcker sig längre än till 1 jan 2021 och det
krävs därför att kommunen och TIS pratar ihop sig om hur man ska lösa
detta.
• Hur samordnas TIS system med övriga system till exempel insamling av
restavfall, matavfall, andra producentansvar, grovavfall, farligt avfall?
Samordningen kan till exempel handla om att ha gemensamt
tömningsschema för olika områden eller använda samma fordon för
tömning.
• Förutsättningarna är olika i olika kommuner så detta måste diskuteras
efter de förutsättningar som råder i respektive kommun.

Punkt 3
• Ska TIS ansöka/anmäla om till exempel bygglov, transporter eller lagring
av avfall eller annat inom den berörda kommunen?
• Tidpunkt för inlämning av ansökan/anmälan enligt ovanstående punkt?
• Är det annat som TIS kan behöva söka eller vara medveten om som är
lokalt reglerat till exempel i kommunala föreskrifter?

Punkt 4
• Finns tillgänglig mark för renhållning eller liknande markerade i
kommunens detaljplaner för berörda områden där gemensam insamling
ska placeras?
• Finns det tillgänglig mark som kommunen äger som skulle kunna
upplåtas för TIS insamling?
• Finns det annan markägare som kan kontaktas om att upplåta mark för
insamlingen?
• Hur samordnas ansvar för gator och vägar tex. sandning, sopning,
snöröjning? Har TIS tillåtelse att köra in på alla gator och vägar som TIS
behöver?
• Hur samordnas frågor gällande mark för insamling i framtagandet av nya
detaljplaner?
• Kan kommunerna bidra med erfarenhet och kunskap om medborgarnas
beteende och rörelsemönster för att hitta lämpliga platser för
kvartersnära och allmänna insamlingsplatser?

