Toimivallan siirtäminen ja tehtävien määrääminen viranhaltijoille ympäristönsuojeluasioissa
Rakennus- ja ympäristölautakunta § 12
26.2.2019
Valmistelija ja esittelijä ympäristösihteeri Laura Ahtiainen.
Maskun kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden hallintosäännön
23.12.2018 (§ 43, voimaan 1.2.2019). Hallintosäännön mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Näiden tehtävien hoitamisessa lautakunta voi siirtää
toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää viranhaltijalle asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä.
Toimivallan siirtoa on aihetta päivittää uuden ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen sekä ympäristönsuojelulain muutosten myötä.
Ympäristönsuojelulain mukaisissa tehtävissä toimivaltaa ehdotetaan
siirrettäväksi viranhaltijoille ehdotuksen mukaisesti. Ympäristönsuojelun viranhaltijoita ovat ympäristösihteerit. Rakennustarkastaja toimii myös ympäristönsuojeluviranomaisen alaisena viranhaltijana hoitaessaan maa-aineslain mukaisia tehtäviä.
Ympäristösihteerin
päätösehdotus
1) Rakennus- ja ympäristölautakunta siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle (ympäristösihteeri) seuraavasti:
Ympäristönsuojelulaki
Pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan ilmoituspäätös (115 §)
Toimintaa koskevan rekisteröinti-ilmoituksen käsittely (116 §)
Kertaluontoisen ilmoituksen käsittely (118 §)
Koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely (119 §)
Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely (120 §)
Ympäristöluvista päättäminen lukuun ottamatta kiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristölupia (YSA 2 § kohdat 6 a ja b).
Jos ympäristölupahakemuksen käsittely kuuluu lautakunnalle joltain
osin, koko luvan käsittelee lautakunta.
Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (188 §)
Poikkeaminen öljysäiliön poistamisvelvoitteesta (202 §, ympäristönsuojelumääräykset 11 §)
Jätelaki
Keräystoimintaa koskevan ilmoituksen merkitseminen jätehuoltorekisteriin (100 §)
Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (136 §)
Vesilaki
Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (14 luku 2 § kohta 3)

Vesihuoltolaki
Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseen liittyvät päätökset (vesihuoltolaki 11 §)
Maastoliikennelaki
Reitin pitäjän vaihtamisen hyväksyminen, reitin tilapäisen tai vähäisen siirtämisen hyväksyminen sekä kilpailu- ja harjoituslupien ratkaiseminen (maastoliikennelaki 14 § 2. mom., 22 § 2. mom. ja 30 §).
Vesiliikennelaki
Kilpailu- ja harjoituslupien ratkaiseminen (vesiliikennelaki 21 §)

2) Rakennus- ja ympäristölautakunta siirtää toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille (rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri) seuraavasti:
Maa-aineslaki
Rakennustarkastajalla ja ympäristösihteerillä on valvontaoikeus ja
valvontatehtävän hoitamiseksi oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa
mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalta.

3) Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa seuraavat viranhaltijoiden tehtävien hoitamista koskevat määräykset:
Ympäristösihteerillä on ympäristönsuojelulain, jätelain ja vesilain tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudet (YSL 172 §, JL 122 §, JL 123 § ja VL
14 luku 3 §).
Ympäristösihteerillä on ympäristönsuojelulain 182 § mukainen oikeus antaa väliaikainen määräys kiireellisessä tapauksessa sekä jätelain 126 § ja vesilain 14 luvun 11 § mukainen määräysoikeus.
Rakennustarkastajalla ja ympäristösihteerillä on oikeus keskeyttää
ottaminen (maa-aineslaki 15 §) sekä tehdä ilmoitus syytteen nostamiseksi (maa-aineslaki 18§).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

