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ETELÄ-KARJALAN JÄTELAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.9.2012
Voimassa 1.1.2013 alkaen

1§
LAUTAKUNNAN TOIMIALUE
Lautakunnan toimialue kattaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osakaskunnat:
Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, (jäljempänä sopijakunnat)
2§
ISÄNTÄKUNTA
Lautakunta toimii Imatran kaupungin lautakuntana.
3§
LAUTAKUNNAN TARKOITUS
Lautakunta toimii sopijakuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena siten kun jätelain 23 §:ssä säädetään.
4§
LAUTAKUNNAN KOKOONPANO
Lautakunnan toimikausi on sopijakuntien valtuustokausi. Isäntäkunnan valtuusto asettaa lautakunnan toimikaudekseen sopijakuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä. Lautakunnassa on 7 jäsentä
ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Läntisen ja Itäisen kuntaryhmän jäsen ja henkilökohtainen varajäsen tulee olla eri kunnista.
Sopijakunnat nimeävät lautakuntaan jäseniä seuraavasti:
Lappeenranta
Imatra
Läntinen kuntaryhmä
(Lemi, Luumäki,
Savitaipale, Taipalsaari)
Itäinen kuntaryhmä
(Parikkala, Rautjärvi,
Ruokolahti)
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Isäntäkunnan valtuusto valitsee puheenjohtajan Lappeenrannan nimeämistä jäsenistä ja varapuheenjohtajan Imatran nimeämistä jäsenistä.
5§
LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT
Lautakunta huolehtii sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011)
23 §:n mukaisesti. Lautakunta vastaa sopijakuntien alueella (jälj. toimialue) jätelain nojalla kunnalle
kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitamisesta.
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Lautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan mm. seuraavista asioista, jotka jätelain mukaan
on säädetty kunnan hoidettavaksi:
1)
2)
3)
4)

jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikoista päättäminen (35.3 §),
päätökset jätteen kuljetukseen liittyvistä asioista (35 -38 §),
päätökset jätteen hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä,
päätökset kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta (91 §),
5) jätetaksan tai -taksojen hyväksyminen (79.3 §),
6) jätemaksujen määrääminen, maksuunpano, kohtuullistamisesta päättäminen ja muistutusten
käsittely (81 §),
7) jätemaksujen ulosottoon laittaminen (145 §),
8) päätökset kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa
(42 §),
9) jätteenkuljetusrekisterin pitäminen (143 §),
10) kunnan jätehuoltopalveluiden laatuvaatimuksien (palvelutaso) määrittely (34 §) ja
11) muut kunnalliseen jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset.

Lautakunta hoitaa edellä mainittujen tehtävien lisäksi myös muut lainsäädännön mukaiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät. Mikäli lainsäädäntö muuttuu, jätelautakunta hoitaa kunnalle
säädetyt edellä mainittuja tehtäviä vastaavat tehtävät uusien säännösten mukaan.
Lautakunta hyväksyy toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä käyttösuunnitelman.
6§
TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN
Lautakunta voi siirtää sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaisilleen viranhaltijoille
7§
ESITTELY LAUTAKUNNASSA
Lautakunnassa asiat käsitellään ja päätetään isäntäkunnan tehtävään määräämän viranhaltijan esittelystä. Lautakunnan sihteerinä ja hänen sijaisenaan toimii lautakunnan valitsema viran- tai toimen
haltija.
8§
OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN
Isäntäkunnan kunnanhallitus voi käyttää kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta muissa kuin jätelautakunnalle jätelain nojalla kuuluvissa viranomaisasioissa.
9§
YHTEISTYÖVELVOITE
Lautakunta toimii yhteistyössä sopijakuntien ja toimialueensa kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisten kanssa.
Lautakunnan on kuultava jäsenkuntia keskeisissä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa, kuten päätettäessä jätteenkuljetusjärjestelmästä, jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikasta sekä jätehuoltomääräyksistä.
10 §
PÖYTÄKIRJA JA ASIAKIRJAT
Sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat, jotka laaditaan lautakunnan päätösten mukaisesti, allekirjoittaa esittelijä. Esittelijä tai pöytäkirjanpitäjä allekirjoittaa pöytäkirjaotteet.

2

IMATRAN KAUPUNKI

KUNNALLINEN SÄÄNNÖSKOKOELMA
VUOSI 2012

Nro 2

Pöytäkirja lautakunnan kokouksista on lähetettävä välittömästi tarkistuksen jälkeen sopijakuntien
kunnanhallituksille ja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Pöytäkirjat lautakunnan kokouksista pidetään
nähtävillä jokaisessa sopijakunnassa kuntalain mukaisesti.
11 §
YLEISTÄ
Muutoin lautakunta työskentelee kuntalain ja isäntäkunnan hallintosäännön mukaisesti.
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