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Energiutvinning är en lösning
I Finland pågår cirka 20 projekt för energiutvinning ur avfall. Ba-
ra ungefär vart tionde av dem blir troligen genomfört. Det är bra
att avfall som energikälla har börjat intressera också i Finland. I
många andra EU-länder, te.x. Sverige, Danmark, Holland och Tysk-
land, har man redan länge utvunnit energi ur avfall. I de här län-
derna ligger återvinningen av avfall också på en hög nivå. Avfalls-
hanteringens utvecklingsgrad märks i form av både hög återvin-
ningsgrad och omfattande energiutvinning ur avfall.

I november 2005 undertecknades ett avtal om energiutvinning
ur avfallet från Östra Nyland. Det kommunala avfall som är svårt
att återvinna kommer att brännas för produktion av el, värme och
industriånga i Kotka från år 2009. Det undertecknade avtalet är
mycket viktigt för avfallshanteringen i landskapet. Mängden av-
fall som utnyttjas kommer att öka betydligt, behovet av avstjälp-
ningsplatser minskar och det är ett stort steg mot en hållbar ut-
veckling.

Det tog två och ett halvt år att planera och konkurrensutsätta
energiutvinningen. Projektet krävde mycket samarbete, eftersom
energiutvinning ur små avfallsmängder inte är kostnadseffektivt.
Vi bildade en gemensam anskaffningsring tillsammans med Ky-
menlaakson Jäte Oy, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy och Mikkelin
Jätehuolto. På så sätt bildas en anskaffningsring på ett område
med 550 000 invånare.

Förutom samarbete förutsatte energiutvinningen också ett
starkt stöd av delägarkommunerna. Utan beslut om konkurrens-
utsättning av transporterna hade vi inte vågat binda oss med ett
15 års avtal med Kotkan Energia Oy. Vi tackar ägarna för förtroen-
det och det goda samarbetet i det här viktiga projektet. 

Ekonomi och avfallsmängder
Bolagets omsättning var 5,7 miljoner euro år 2005. Omsättning-
en ökade med 37 procent från föregående år. Hälften av ökning-
en (753 000 euro) uppkom genom ekoavgiften, som uppbars för
första gången år 2005. Användningen av intäkterna från ekoav-
giften finns noggrant specificerad i ekonomidelen av årsberät-
telsen. Nästmest (över 300 000 euro) steg omsättningen av att
staten höjde avfallsskatten. Höjningen trädde i kraft från början av
år 2005. I slutet av år 2005 var vår avgift för slutdeponering av av-
fall 85 euro per ton avfall. Av den här avgiften utgjorde skattens
andel 53 procent eller 45,33 euro.

Bolagets verksamhet gav en vinst på 373 599 euro efter skatt.
Vinstmedlen användes till att täcka gamla lån och obligatoriska ny-
investeringar. Östra Nylands Avfallsservice Ab delar inte ut divi-
dend till sina ägare. 

Investeringarna under verksamhetsåret utgjorde 817 000 euro.
Över hälften av investeringarna gick till byggande av en utjäm-
ningsbassäng vid Domargårds avfallsstation (442 915 euro). Han-
teringen av vattnet vid avfallsstationen effektiveras betydligt av
den nya utjämningsbassängen. Andra investeringar för att öka sä-
kerheten i verksamheten var asfaltering av Domargårds metall-
fält, byggande av nya biogasbrunnar samt tilläggsinvesteringar i
avlopp för specialavfallsområdet och utjämningsbassänger vid
Mömossen. Kommuninvånarnas sorteringsmöjligheter förbätt-
rades genom att återvinningsstationer och regionala insamlings-
platser byggdes för 287 514 euro. 

Vid avfallsstationerna tog vi emot cirka 160 000 ton avfallsma-
terial år 2005. Av den mängden var cirka 80 000 ton marksub-
stans. Inflyttningsöverskottet i Östra Nyland och den livliga bygg-
verksamheten märks i form av ökande avfallsmängder. Då måste
lämplig kapacitet för återvinning och behandling garanteras. Hög-
klassig avfallshantering är en konkurrensfaktor som bidrar till en
god image för landskapet.

Högklassiga tjänster kostnadseffektivt
Östra Nylands Avfallsservice Ab är en gemensam expert- och an-
skaffningsorganisation inom avfallshanteringen för sina delägar-
kommuner. Företagets roll som den som planerar lösningar och
konkurrensutsätter genomförandet stärks kontinuerligt. Andelen
eget arbete i den praktiska avfallshanteringen minskar och sam-
arbetet med företag i miljöbranschen ökar. Effektiv planering, kon-
kurrensutsättning och gott samarbete höjer både kvaliteten och
kostnadseffektiviteten. 

Östra Nylands Avfallsservice Ab har kostnadseffektiv verksam-
het, om kommuninvånarnas avfallsavgifter är så låga som möjligt.
Det är lätt att bedöma avgifternas storlek, för Kommunförbundet
gör årligen jämförelser av prisnivån för avfallshanteringen i hela
landet. Hittills har våra priser legat betydligt under landets me-
deltal. Det här är ett mål för oss också i framtiden.

Det är också viktigt att bedöma verksamhetens kvalitet. Kva-
liteten på vår verksamhet fick ett erkännande då YVA ry valde MKB
för avfallshanteringscentralen i Sköldvik till årets bästa MKB i Fin-
land. Under tidigare år har priset getts till bl.a. Kemphos Oy (Siil-
injärvi gruva), Nylands vägdistrikt (Ring II) och Fundia Wire Oy
(Koverhar stålfabrik). 

Kundtillfredsställelse och miljöanpassad avfallshantering är två
centrala kvalitetskriterier för vår verksamhet. Då ytterligare ett mål
är kostnadseffektivitet, innebär det stora utmaningar. Det är inte
alltid lätt att sammanjämka kundtillfredsställelse och nya, dyrare
avfallshanteringslösningar än förut.

Vi tackar våra kunder, samarbetspartners och vår personal för
de uppnådda resultaten 2005. Jag tillönskar er alla ett fram-
gångsrikt år 2006!

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör
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1 Verkställande direktörens översikt
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Östra Nylands Avfallsservice Ab grundades år 2002.
Bolaget ägs av städerna Lovisa och Borgå samt
kommunerna Askola, Liljendal, Pernå, Borgnäs,
Strömfors och Sibbo. Ägarkommunerna har överfört
största delen av sina uppgifter inom avfallshante-
ringen på bolaget. Bolagets kontor finns i Borgå.

Bolagets mål är att garantera att kommuninvå-
narna har tillgång till högklassiga, jämlika och kost-
nadseffektiva avfallshanteringstjänster. Bolaget pla-
nerar och organiserar kommunernas avfallshante-
ring. Bolaget konkurrensutsätter en stor del av det
praktiska genomförandet till exempel avfallstrans-
porterna. Genomförandet sker i samarbete med pri-
vata entreprenörer.

Bolaget täcker alla sina verksamhetskostnader
med avfallsavgifter och delar inte ut dividend till si-
na ägare. Bolaget samarbetar med såväl kommu-
nala avfallsverk som privata företag i miljöbran-
schen och återvinningsindustrin. Bolaget betjänar
sina kunder på både finska och svenska.

På bolagets verksamhetsområde bodde cirka 90
000 invånare år 2005. På somrarna ökar invånar-
antalet på området betydligt, eftersom det finns när-
mare 10 000 sommarstugor i regionen. Arbetsplat-
serna inom bolagets verksamhetsområde syssel-
sätter över 30 000 anställda. Den största koncen-
trationen av företag finns på Sköldvik oljeraffinade-
riområde vid gränsen mellan Borgå och Sibbo.

Uppgifter 
och mål

2 Basuppgifter om bolaget
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Organisation

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

GENOMFÖRANDE

Driftschef
Arto Heiman

Avfallsstationernas
personal

(8 personer)

EKONOMI

Ekonomichef
Suvi Laaksonen

Kundservice:
Anne-Kristiina Nurkkala

Malin Björkman

RÅDGIVNING

Informatör
Katariina Lossi
Kundrådgivare

Sabina Lindström

UTVECKLING

Utvecklingschef
Vesa Heikkonen

Miljöingenjör
Mia Järvinen

Transportansvarig
Jan Berghäll

STYRELSE

BOLAGSSTÄMMA

ÄGARKOMMUNER

Juha-Heikki Tanskanen

GENOMFÖRANDE
• att samla in blandavfall från fastigheterna och konkurrensutsätta transporterna (från 1.9.2006).
• att samla in bioavfall från fastigheterna och konkurrensutsätta transporterna.
• att skapa ett nät av återvinningsstationer och konkurrensutsätta transporterna.
• att skapa ett nät av regionala insamlingsplatser för blandavfall och konkurrensutsätta transporterna.
• att ordna insamlingskampanjer.
• att främja återvinning och ordna slutdeponering av avfall.

RÅDGIVNING

• Avfallsrådgivning och information.

PLANERING OCH STATISTIK
• att planera och utveckla kommunernas avfallshantering samt utarbeta förslag till uppdatering av av-

fallshanteringsbestämmelserna för kommunerna.
• att upprätthålla avfallshanteringsregister.

• att göra upp statistik och undersökningar om avfallshanteringen i regionen.

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s uppgifter



Bolagets styrelse har åtta av ägarna utsedda medlemmar och de har personliga suppleanter. Styrelsen 
sammanträdde 9 gånger under verksamhetsåret. Sekreterare för styrelsen var verkställande direktören.

5

Styrelse

Ägarkommuner

Östra Nylands
Avfallsservice Ab:s

styrelse. På bilden, bakre
raden från vänster: 

Päivi Kippo-Enlund,
Markus Lindroos, 

Tapani Lempinen och
Juha Muhonen. 

Nedre raden från
vänster: Juha-Heikki

Tanskanen, 
Heikki Lappalainen och

Magnus Åström.

Delägare Aktier/st %-andel Invånarantal

Borgå 2 243 49,00 46 982
Sibbo 1 172 25,60 18 719
Lovisa 419 9 15,00 7 381
Askola 181 3,95 4 555
Pernå 179 3,91 3 925
Borgnäs 170 3,71 4 760
Strömfors 138 3,01 2 912
Liljendal 76 1,66 1 465

Sammanlagt 4 578 100,00 90 699 

Verksamhetsområdets landareal utgör cirka 2 200 km2 och totalarealen 
är cirka 5 000 km2.

Styrelsen 1.1.2005-27.4.2005
Ordinarie medlemmar Suppleanter

Borgå Päivi Kippo-Edlund Gunilla Backman
Heikki Lappalainen (ordf.) Anneli Lehtinen
Jussi Vaurio Jorma Salopelto

Sibbo Gösta Lundström (v.ordf.) Rainer Karlsson
Ilona Nokela Merja Siltala

Lovisa Jaakko Isotalo Olof Gren

Askola, Borgnäs Antti Mantere Tapani Lempinen

Liljendal, Pernå och Mats Arola Markus Lindroos
Strömfors

Styrelsen 27.4.2005-31.12.2005
Ordinarie medlemmar Suppleanter

Borgå Päivi Kippo-Edlund Gunilla Backman
Heikki Lappalainen (ordf.) Anneli Lehtinen
Juha Muhonen Dan Stenbäck

Sibbo Ilona Nokela (till 21.12.2005) Merja Siltala
Magnus Åström, (v.ordf.) Eero Seppänen

Lovisa Jaakko Isotalo Guy Öhberg

Askola och Borgnäs Tapani Lempinen Antti Mantere

Liljendal, Pernå och Markus Lindroos Mats Arola
Strömfors



Östra Nylands Avfallsservice Ab:s ägar-
kommuner tog den 1.1.2005 i bruk en
ekoavgift för att finansiera de lagstadgade
avfallshanteringstjänster som kommu-
nerna måste erbjuda sina invånare av-
giftsfritt.
Under det första året inbringade ekoav-
giften 753 000 €. Av beloppet användes:
• till byggande och underhåll av återvin-
ningsstationer 225 000 €
• till mottagning av återvinnbart avfall vid
avfallsstationerna 55 000 €
• till att genomföra problemavfallshante-
ringen 100 000 €
• till byggande och underhåll av småav-
fallsstationer 40 000 €
• till rådgivningstjänster 80 000 €. 
Till följd av fördröjda markanvändnings-
och bygglov kunde byggande av 
småavfallsstationer inte påbörjas under
år 2005. Den sparade ekoavgiftsinkom-
sten på 253 000 € kommer att använ-
das till byggande och underhåll av 
småavfallsstationer under de närmaste
åren.

Den första maj 2005 trädde en avgiftstaxa
godkänd av kommunerna i kraft. I den ingår
Östra Nylands Avfallsservice Ab:s första of-
fentligrättsliga avgifter. Dessa avgifter, som
till stor del är riktade till hushållen, var: 
• tömningsavgift för separatinsamlat bio-

avfall i 240 liters kärl (5,69 €/tömning)
• tömningsavgift för separatinsamlat bio-

avfall i 1,3 m3 kärl (26,11 €/tömning)
• avgift per fastighet för gemensamt kärl i

skärgården i användning året om (55,00
€/år) 

• avgift per fastighet för gemensamt kärl i
skärgården i användning under 
semestern (27,00 €/år)  

• ekoavgift per bostad för användning 
året om (20,00 €/år) 

• ekoavgift per bostad i fritidsbruk 
(18,00 €/år)

• ekoavgift för samma ägares övriga 
fastigheter i eget bruk (5,00 €/år).    

Fram till slutet av augusti 2005 var Östra
Nylands Avfallsservice Ab:s avgift för mot-
tagning av avfall för slutdeponering 82,05
euro per ton. Från början av september höj-
des avgiften för avfall som skall slutdepone-
ras med 3,6 % till 85,00 euro per ton. I priset
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Ekonomi

År 2005 var bolagets fjärde verksamhetsår.
Omsättningen under räkenskapsåret upp-
gick till 5,7 miljoner euro, varav avfallsskatt-
en direkt till staten utgjorde 1,5 miljoner eu-
ro. Omsättningen ökade med 37 % från
föregående år. Det redovisade avfallsskatte-
beloppet ökade med 32 % (cirka 370 000
euro) till följd av den höjning av avfalls-
skatten som trädde i kraft 1.1.2005. Av bo-
lagets omsättning utgjorde 49 % (2,8 mil-
joner euro) mottagningsavgifter för slutde-
ponerat avfall. 26,5 % (1,52 miljoner euro)
avfallsskatt, 13 % (754 000 euro) intäkter
av ekoavgiften, som togs i bruk under rä-
kenskapsåret, och resterande 11,5 % (670
000 euro) andra intäkter såsom insam-
lings- och kärlavgifter för bioavfall, väg-
ningsavgifter och intäkter för försäljning av
återvinnbart avfall. 

Bolaget gjorde liksom tidigare år en 250
000 euros eftervårdsreservering för stäng-
ning och eftervård av de nuvarande slutde-
poneringsområdena. Det är fråga om en för
bolaget obligatorisk reservering, för vilken
vinstskatt undantagsvis måste betalas. Rä-
kenskapsperiodens vinst efter skatt var 373
599 euro. Balansomslutningen utgjorde
3,67 miljoner euro. Det var en ökning på 24
% eller 712 054 euro jämfört med föregå-
ende år. Samtidigt ökade avskrivningar en-
ligt plan med cirka 149 400 euro och an-
läggningstillgångarnas bokföringsvärde
med 284 032 euro. Den största investe-
ringen under verksamhetsåret var den ut-
jämningsbassäng som byggdes vid Do-
margårds avfallsstation för att betjäna slut-
deponering och eftervård. För denna in-
vestering användes under verksamhetsåret
442 915 euro. Sammanlagt uppgick nyin-
vesteringarna till 817 970 euro. 

Räkenskapsårets rörelsevinst var 593 735
euro. Vinsten efter finansieringskostnader,
bokslutsdispositioner och skatt utgjorde 373
599 euro. Inkomstfinansieringen räckte till
för att täcka de löpande kostnaderna och in-
vesteringarna, och inga nya lån lyftes under
år 2005. Räkenskapsperiodens resultat an-
vänds till amorteringar av bolagets anlägg-
nings- och utvecklingsinvesteringar samt till
nya obligatoriska miljöinvesteringar. Genom
de investeringar som krävs i avfallslagen
ökas återvinningen av avfall och samtidigt
förbättras nivån på avfallshanteringen.

ingick 30,00 euro avfallsskatt och 15,33 eu-
ro mervärdesskatt. För bolaget återstod ef-
ter höjningen 39,67 euro per ton blandav-
fall. Vid samma tid var priset för mottag-
ning av blandavfall i Finland enligt Kom-
munförbundet i genomsnitt 96,00 euro per
ton. Prishöjningen under räkenskapsperio-
den var i enlighet med styrelsens linjedrag-
ning, då den godkände budgeten för år
2005, samt principen att hålla bolagets
mottagningspriser konkurrenskraftiga.
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Avfallshanteringen i Östra Nyland

Avfallshanteringen inom bolagets verksamhetsområde är
baserad på återvinning av avfall som sorterats vid fastig-
heterna och slutdeponering av blandavfall vid Domargårds
och Mömossens avfallsstationer. Bostads- och företagsfa-
stigheternas skyldighet att sortera avfallet finns inskriven i
kommunernas enhetliga avfallshanteringsbestämmelser.
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3 Insamling av avfall3
Insamlingskampanjer Återvinningsstationer

Egnahemshus

Rad- och höghus

Fritidsbostad

ORDNAD AVFALLSTRANSPORT
- Egnahemshus och fritidsbostäder: 

blandavfall
- Rad- och höghus: blandavfall,

bioavfall och returpapper

ÅTERVINNBART AVFALL, PROBLEMAVFALL
SAMT SKRYMMANDE AVFALL FRÅN HUSHÅLLEN

Insamling och behandling av hushållens avfall.

Avfalls-
stationer

Återvinnings-
industri

Energiproduktion

Avfallscentral



Sortering vid fastigheterna

Fastigheterna och transportföretagen avtalade sins-
emellan om tömning av avfallskärlen och andra vill-
kor under år 2005. Från och med hösten 2006 or-
ganiserar Östra Nylands Avfallsservice Ab tömning-
arna.

Bostads- och företagsfastigheternas skyldighet att
sortera avfallet finns inskriven i avfallshanterings-
bestämmelserna, och där åläggs fastigheterna att
samla in bl.a. bioavfall och annat återvinnbart avfall.
Hushåll som saknar insamlingskärl för återvinnbart
avfall vid fastigheten kan föra det sorterade avfallet
till återvinningsstationerna. 

Återvinningsstationer
Förnyelsen av nätet av återvinningsstationer på-
börjades hösten 2004 och nätet kompletteras fort-
farande. Det finns nu 76 återvinningsstationer för
insamling av papper, glas, små metallföremål, re-
turkartong och batterier. Vid stationerna finns
sammanlagt 350 insamlingsbehållare. Stationerna
finns på centrala platser i kommunerna, bland
annat i närheten av affärer och servicestationer.
Tömningen av behållarna vid återvinningsstatio-
nerna sköttes år 2005 av Porvoon Huoltomiehet
Oy. Entreprenören svarar också för att stationerna
hålls i snyggt skick.
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Vid insamling av bioav-
fall används en Roto-

press-bil, i vilken  bioav-
fallet packas i behålla-

rens främre del och vät-
skorna samlas upp skilt.

Separatinsamling av bioavfall inleddes i alla 
delägarkommuner 1.5.2005.
Östra Nylands Avfallsservice Ab organiserar insam-
lingen av bioavfall i alla delägarkommuner. I insam-
lingen deltar fastigheter med minst fem lägenheter
samt verksamhetsfastigheter där det uppkommer
över 20 kg bioavfall i veckan. Insamlingen omfattar
cirka 900 bostads- och verksamhetsfastigheter eller
cirka en tredjedel av invånarna i vårt område. Trans-
portentreprenör för ytuppsamlingsbehållarna år
2005 var Sita Finland Oy och entreprenör för djup-
uppsamlingsbehållarna Porvoon Huoltomiehet Oy.

Vid transporterna av bioavfall används ett s.k.
TCS-system (Transport Control System) baserat på
satellitnavigering för uppföljning av transporternas
kvalitet. Med TCS-systemet kan man nästan i realtid
följa entreprenörens arbete och entreprenören kan
sända meddelanden till kontoret, om tömningen
fördröjs eller är förhindrad. Systemet effektiverar
transporterna och bidrar till kostnadsbesparingar
samt möjliggör en snabb kundbetjäning.

Storleken på den ersättning som transportentre-
prenören får påverkas av mängden positiv och ne-
gativ respons om verksamheten. På våren, då bio-
avfallstransporterna startade, kom det flera kom-
mentarer i veckan, medan man försökte hitta lämp-
ligt tömningsintervall. I slutet av år 2005 kom näst-
an inga negativa kommentarer mera. I juni kom 22
st. kommentarer, från hösten framåt har bara en-
staka kommentarer kommit. I månaden utförs 4500
tömningar av bioavfallskärl.

År 2005 fördes cirka 1454 ton bioavfall från fastig-
heterna till Domargårds avfallsstation. Bioavfallet
komposterades i avfallsstationens strängkomposter,
där det blir till mylla.

De nya återvinningsstationerna har fått ett positivt
mottagande. Behållarnas fyllningsgrad följs upp och
lämpliga tömningsintervall har hittats. De flesta be-
hållarna för papper och returkartong i tätortsområ-
dena töms till och med varje vecka. De populäraste
platserna har fått fler behållare.

Det har kommit mycket positiv respons om att
återvinningsstationerna är snygga och ser bra ut.
Några återvinningsstationer måste dock städas
gång på gång på grund av att bland- eller problem-
avfall lämnats intill behållarna. De här stationerna
orsakar extra kostnader och de följs kontinuerligt
upp. På vissa stationer har kameraövervakning in-
stallerats.

Användarna har varit flitiga. Till återvinningssta-
tionerna fördes under år 2005: papper 1 411 956
kg, returkartong 278 450 kg, glas 210 218 kg, metall
109 072 kg.



Skärgårdens avfallshantering
På skärgårdsområdet i Sibbo, Borgå, Pernå, Lovisa
och Strömfors finns en fast bosättning på cirka 2800
personer. Det finns cirka 10 000 sommarstugor på
området och dessutom rör sig många båtar där. Cir-
ka 83 % av de fast bosatta bor intill en vägförbindelse.
Resten är beroende av färj- eller båtförbindelser.

Skärgårdens avfallshantering har huvudsakligen
ordnats genom insamling vid fastigheterna samt
med gemensamma regionala insamlingsplatser.
Hushållsavfallet får man föra till de regionala insam-
lingsplatserna om man är ansluten som användare
av en regional insamlingsplats. Dit kan man också
föra sorterat papper, returkartong, glas, små metall-
föremål och batterier. Entreprenör för tömningen vid
de regionala insamlingsplatserna var Porvoon Hu-
oltomiehet Oy.

Insamlingskampanjer
Östra Nylands Avfallsservice Ab ordnar årligen en kampanj för insam-
ling av problemavfall och metallskrot i delägarkommunerna. Då kan
hushållen avgiftsfritt föra problemavfall och metallskrot till insam-
lingsbilarna som kör runt i kommunerna. År 2005 ordnades insam-
lingskampanjen i maj–juni tillsammans med Ekokem Palvelu Oy och
Stena Metallkoncernen. 131 487 kg problemavfall samlades in. År 2004
var mängden 183 000 kg. Metallskrot samlades 349 100 kg.

Problemavfallet levereras till Ekokem Oy, där största delen av prob-
lemavfallet utnyttjas som värme eller el och en del som material. Metall-
skrotet körs till Stena Metallkoncernens fragmenteringsanläggning i
Tahkoluoto i Björneborg. Därifrån levereras det vidare till den finländ-
ska stålindustrin, medan icke-järnmetallerna levereras till utlandet för
förädling.

På sommaren ordnades en insamlingsdag för metallskrot i Tirmo i
Borgå. Dit förde invånarna från kustområdet metallskrot.
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Nätet av regionala insamlingsplatser för blandav-
fall förnyades år 2005. Nätet består av 17 regiona-
la insamlingsplatser försedda med djupuppsam-
lingssystem. På våren sändes en enkät till invå-
narna i kustområdet om sättet att sköta insam-
lingen av blandavfall och en broschyr om Östra
Nylands Avfallsservice Ab:s regionala insamlings-
platser. Under år 2005 ökade antalet kunder som
använder de regionala insamlingsplatserna med
516 stycken. I slutet av år 2005 använde 1 236
kunder de regionala insamlingsplatserna.

För närvarande finns regionala insamlingsplat-
ser bara i skärgårdskommunerna (skärgårds-
sopstationer). Nätet av regionala insamlingsplat-
ser kommer att byggas ut från kustområdet till öv-
riga glesbygdsområden.

I Sibbo finns också avfallsinsamling med båt,
som anlitades av 128 fastigheter år 2005. Entre-
prenör för insamlingen med båt var P-G Strand.
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Bolaget har två återvinnings- och slutdeponeringsområden för avfall. Domargårds avfallsstation ligger i Bor-
gå och Mömossens avfallsstation i Sibbo. Invånarna i områdets östra delar betjänas dessutom av en små-
avfallsstation i Lovisa, som är öppen två dagar i veckan samt tre lördagar på våren och hösten. Domargårds
nuvarande avfallshanteringsområde utgör cirka 12 ha och Mömossens cirka 11 ha. Avfallsstationerna besöks
dagligen av sammanlagt cirka 150–200 kunder beroende på årstiden.

Vid bolagets avfallsstationer i Borgå och Sibbo togs under verksamhetsåret 2005 sammanlagt 162 970 ton
avfall emot. Under åren 2002 och 2005 togs nedanstående avfallsmängder emot:

10

För ekoavgiften,
som togs i bruk år
2005 kan hushåll-
en gratis föra trä-

avfall, räfsavfall
och problemavfall

till avfallsstatio-
nerna.

4 Återvunnet och slutdeponerat avfall

Avfallsstationer
Andelen återvinnbart avfall som togs emot på
avfallsstationerna utgjorde 68 % av den totala av-
fallsmängden år 2005. De största återvinnbara av-
fallsmängderna bestod av marksubstanser och åter-
vinnbart byggavfall. Rena och lindrigt förorenade
marksubstanser samt återvinnbart byggavfall såsom
tegelstenar och betongstycken under 15 cm i genom-
skärning samt asfaltkross utnyttjades i avstjälp-
ningsplatsens konstruktioner.

Det bioavfall som enligt avfallshanteringsbe-
stämmelserna samlades in i Borgå samt slammet
från Borgå stads avloppsvattenbehandling sträng-

4

Återvinnbart 
avfall

komposterades på Domargårds avfallsstation. Den
färdiga myllan används vid anläggning av grönom-
råden på avstjälpningsplatsen. Bioavfall separatin-
samlades fram till april 2005 endast i Borgå. Mäng-
den bioavfall under året blev år 2004 cirka 700 t/a
(15 kg/inv.). I maj 2005 startade separatinsamling
av bioavfall i alla delägarkommuner, och under slu-
tet av året utgjorde den insamlade bioavfallsmäng-
den från området 1454 ton (16 kg/inv.).

Vid alla avfallsstationer togs räfsavfall emot och
komposterades på Domargårds avfallsstation. Trä-
avfallet flisades av en entreprenör, som transporte-
rade flisen till Kotkan Energia Oy för återvinning.

2004
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Problemavfallet slutdeponeras inte på bolagets av-
fallsstationer, med undantag av asbest. För asbest-
avfall har en särskild mottagningsplats byggts och
avfallet täcks omedelbart med ett tjockt jordlager.

Ackumulatorer, el- och elektronikskrot samt ky-
lanordningar som inlämnats vid avfallsstationerna
år 2005 avhämtades fram till 1.8.2005 av Kuusakoski

Oy. Tryckimpregnerat trä mellanlagrades på avfalls-
stationerna och levererades i större partier till De-
molite Oy för återvinning. Annat problemavfall mel-
lanlagrades på avfallsstationerna och avhämtades
av Ekokem Palvelu Oy för vidarebehandling.

El- och elektronikskrot omfattas av producentansvar
El- och elektronikskrot (EES) omfattas sedan
13.8.2005 av producentansvar. Med producentan-
svar avses att produktens tillverkare eller importör
är skyldig att se till att återanvändning, återvinning
och annan avfallshantering ordnas för produkterna
och det avfall de ger upphov till, och de måste ock-
så stå för kostnaderna. Östra Nylands Avfallsservice
Ab har ingått avtal med producentorganisationerna
om mottagning av EES vid Domargårds, Mömos-
sens och Lovisa avfallsstationer.

År 2005 mottogs kylanordningar vid alla avfalls-
stationer sammanlagt 154 ton och annat EES 317
ton. EES samlades under året vid avfallsstationerna
och vid insamlingskampanjen totalt 5,6 kg/inv. In-
samlingsmålet enligt EU:s direktiv om el- och elek-
tronikskrot (WEEE) är 4 kg/inv.
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Problemavfall

2003 2004 2005
t/a t/a t/a

Ren marksubstans 28 293 41 354 67 731
Lindrigt förorenad marksubstans 11 900 19 217 15 210
Sorterat byggavfall 9 693 11 983 10 102
Reningsverksslam 5 542 5 373 5 675
Metallskrot 1 488 1 297 1 215
Träavfall 1 494 2 203 4 298
Separatingsamlat bioavfall 708 750 1 454
Tryckimpregnerat trä 123 98 113
Räfsavfall 125 262 511
Återvinnbart glas 142 126 220
Returkartong 0 0 278
Sammanlagt 59 508 82 663 106 807

Följande mängder återvinnbart avfall togs emot och samlades in:

Metallskrotet avhämtades av Stena Metallkoncernen
för återvinning. 

Återvinningsstationer
Den returkartong som togs emot vid återvinnings-
stationerna levererades till Corensos fabriker i Var-
kaus för tillverkning av hylskartong. Plasten i mjölk-
och saftburkarna utnyttjas som energi och burkar-

nas aluminium återanvänds. Små metallföremål för-
des till Domargårds avfallsstation och hämtades där-
ifrån av Stena Metallkoncernen i samband med av-
hämtningen av övrigt metallskrot. Återvinnbart glas
fördes under år 2005 till Domargårds avfallsstation,
där det utnyttjades i stället för grus i konstruktio-
nerna för uppsamling av deponigaser. För återvin-
ningen av returpapper svarade Paperinkeräys Oy.

Batterier

Spillolja

Färger,
lösningsmedel  osv.

Ackumulatorer

Problemavfall från
företag

78,48

37,81

43,96

6,96
2,22Problemavfall som

togs emot på 
avfallsstationerna 
år 2005:



Blandat kommunalt avfall och byggavfall slutdepo-
nerades i avfallsupplaget. Avfallet krossas och kom-
primeras med en avfallskompaktor samt täcks re-
gelbundet med marksubstans. På Mömossens av-
fallsstation togs deponidugligt industriavfall från
Sköldvikområdet emot på ett avskilt område. År
2005 var cirka 14 % av det slutdeponerade avfallet på
Mömossens avfallsstation industriavfall från Sköld-
vikområdet.

Slutdeponerat avfall vid avfallsstationerna
2002–2005:

Asbest och riskavfall såsom djurkroppar och sjuk-
husavfall täcks omedelbart efter mottagningen. Av-
fall som måste täckas tas emot endast vid Domar-
gårds avfallsstation. Vid Domargård tas sandslam
och avfall från fettavskiljare emot i en sedimente-
ringsbassäng, där den fasta substansen avskiljs och
vattnet avleds till Borgå avloppsreningsverk för be-
handling.
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5. Miljöskydd och kontroll

Övervakningen vid mottagning av avfall är viktig för
att miljöolägenheter skall kunna förebyggas. I
avfallsupplaget deponeras endast deponidugligt av-
fall. Om fel typ av avfall finns med i det avfall som
skall slutdeponeras uppbärs en kontrollavgift. Lukt,
spridning av skräp, skadedjur och bränder förhin-
dras genom att avfallsupplaget täcks och kompri-
meras. Mängden skadedjur minskas också genom
systematisk kemisk bekämpning. 

Deponigasen som uppstår på Domargårds avfalls-
station samlas upp via gasbrunnar med undertryck
och leds till en pumpstation för biogas och därifrån
vidare till Borgå Energis fjärrvärmeproduktion. Ga-
sen innehåller skadlig metan som kan behandlas
och utnyttjas i energiproduktionen. Genom upp-
samling av deponigaser förhindras också luktpro-
blem. År 2005 fanns 8 gasbrunnar i användning.
Under året pumpades 1,7 milj. Nm3 gas, vilket mot-
svarar cirka hälften av den totala mängden deponi-
gas som uppstår i avfallsupplaget. Med den pum-
pade gasmängden producerades 4252 MWh fjärr-
värmeenergi.

Avloppsvattnet från Domargårds avfallsstation
samlas upp och avleds till Borgå stads avloppsnät.
År 2005 leddes 113 736 m3 vatten till avloppet. Vid
Domargård togs en ny utjämningsbassäng i bruk i

5
Kontroll av
avfallets art

november 2005. Dess effektiva volym är 2 500 m3

och dess areal 2 500 m2. Bassängen är dimensio-
nerad för att de stora vattenmängderna på våren och
hösten skall kunna hållas under kontroll. Samtidigt
utrustades Domargårds båda utjämningsbassäng-
er med ett dubbelpumpsystem, som fjärrstyrs av
Borgå Vatten.

Avloppsvattnet från Mömossens avfallsstation
har sedan juni 2004 avletts till Sibbo kommuns av-
loppsnät och därifrån vidare till Viksbacka avlopps-
reningsverk i Helsingfors för behandling. År 2005
avleddes 20 069 m3 lakvatten till avloppet.

För att utveckla kontrollen av miljöfrågorna rik-

Under år 2005 uppkom tre bränder, något som är
typiskt för avfallsupplag och orsakas t.ex. av so-
len. Små bränder uppkom också i bioavfalls- och
slamsträngarna på Domargårds avfallsstation, vil-
ket berodde på en betydande ökning av den
mängd bioavfall som skall komposteras. 

Orsaken till luktproblemen och avloppsvattnets
lukt vid Mömossens avfallsstation konstaterades
vara industrislam från Sköldvikområdet. Mottag-
ningen av detta slam upphörde för att förhindra
luktproblem.



Avstjälpningsplatsens miljökonsekvenser kontrolle-
ras och övervakas regelbundet. Vid avfallsstatio-
nerna följs ett kontrollprogram som godkänts av
myndigheterna. Kontrollen av miljön utförs av bå-
de den egna personalen och utomstående kontrol-
lörer.

Utomstående kontrollör år 2005 var Insinööritoi-

misto Paavo Ristola Oy. Kontrollen av biogas på Do-
margårds avfallsstation var Sarlin Hydor Oy. Dess-
utom skötte bolaget självt bl.a. veckokontrollen av
avloppsvattnets konduktivitet, kontrollen av kom-
posttemperaturen samt den regelbundna kontrollen
av skicket på brunnar, diken, bassänger och andra
konstruktioner.
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tades miljöingenjörens arbetsinsats år 2005 på frå-
gor gällande miljötillstånd och –kontroller, deponi-
duglighet, förorenad marksubstans, kompostering,
lakvatten och deponigaser.

Kontrollen och kommunikationen när det gäller
miljöfrågor förbättras också genom utveckling av
miljörapporteringen. Bolaget deltog i ett projekt för

avfallsverkens rapportering. Projektet inleddes år
2004 och pågår till år 2006. Med hjälp av projektet
förenhetligas och utvecklas nyckeltalen för miljö-
rapporteringen så att de betjänar uppföljningen och
bedömningen av avfallsverken. Dessutom uppgörs
en rapporteringsmodell som kan utnyttjas av de en-
skilda avfallsverken.

Kontrollen av Domargårds avfallsstation 2005:
• Ytvattnets kvalitet kontrollerades i diken och vattendrag utanför området. Kvalitetsprover togs vid sju

kontrollpunkter tre gånger per år. 
• Grundvattnets kvalitet kontrollerades genom undersökning av vattnet i de lösa jordlagren och grund-

vattnet i berget. Kvalitetsprover togs vid åtta kontrollpunkter tre gånger per år.
• Deponivattnet kontrollerades vid en kontrollpunkt tre gånger per år. Avfallsstationens personal mätte

dessutom deponivattnets konduktivitet en gång i veckan. 
• Deponigasens mängd och sammansättning kontrollerades genom manuella mätningar en gång i må-

naden samt med biogasverkets kontinuerliga analysatorer. 
• Avfallsupplagets volym och sättning bestämdes genom avvägning en gång om året. I avfallsupplaget

gjordes dessutom uppföljning av den inre vattennivåns höjdvariation och vattnets temperatur.
År 2007 kommer yt-, grund- och deponivattnets kvalitet att analyseras mera utförligt än vanligt. 
Då kommer kvalitetsprover också att tas från hushållsbrunnarna i närheten.

Kontrollen av Mömossens avfallsstation 2005:
• Ytvattnets kvalitet kontrollerades i diken och vattendrag utanför området. Kvalitetsprover togs vid sex

kontrollpunkter fyra gånger per år. Kvaliteten på ytvattnet på området för deponering av överskottsjord
kontrollerades vid tre kontrollpunkter två gånger per år.

• Grundvattnets kvalitet kontrollerades vid tolv kontrollpunkter, av vilka fyra ligger på det utbyggnads-
område där brytning kommer att ske. Kvalitetsproverna togs fyra gånger per år. Från två hushålls-
brunnar i närheten togs kvalitetsprover två gånger per år. 

• Deponivattnet kontrollerades vid kontrollpunkterna i anslutning till utjämningsbassängerna fyra gång-
er per år.

• Deponigasens sammansättning och tryck mättes i två observationsrör i upplaget av kommunalt avfall
en gång i månaden. Vid fem punkter gjordes mätningar med lösa rör två gånger per år. I upplaget av
industriavfall görs inga gasmätningar, eftersom industriavfallet inte innehåller några nämnvärda mäng-
der organisk substans.

• Avfallsupplagets volym och sättning bestämdes genom avvägning en gång om året. I avfallsupplagen
för kommunalt avfall och industriavfall gjordes dessutom uppföljning av den inre vattennivåns höjd-
variation och vattnets temperatur.

År 2005 analyserades yt-, grund- och deponivattnets kvalitet mera utförligt än vanligt.

Kontrollprogram 
för avfalls-
stationerna

MKB av landskapets avfallshanteringscentral 
belönades
Miljökonsekvensbedömningen av Östra Nylands avfall-
lshanteringscentral fick årets MKB-pris. Särskilda för-
tjänster som poängterades var exemplarisk rapportering
samt att alla alternativ hade behandlats jämlikt (också
det alternativ som framfördes av kommuninvånarna
under processens gång). I prismotiveringarna beto-
nades också att bedömningsförfarandet var öppet och
att det ändrade tidigare uppfattningar om regionens av-
fallshanteringslösningar. MKB-konsult för projektet var
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy.
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6 Rådgivning och information

Rådgivningen och informationen utökades när tjän-
sterna och antalet kunder ökade. Insamlingen av
bioavfall, som började i maj, och ekoavgiften, som
togs i bruk år 2005, ökade kundernas behov av in-
formation. Andra viktiga intressegrupper är medi-
erna, beslutsfattarna i kommunerna, disponenterna,
företagen och entreprenörerna. 

Som stöd för informeringen och rådgivningen finns
många insamlingsguider och broschyrer. Våren 2005
uppdaterade vi vår Guide för ansvarsfulla konsu-
menter, där det finns kontaktuppgifter till repara-
tions- och hyrestjänster samt försäljare av begag-
nade varor och ekoproducenter i Östra Nyland. På
hösten gjorde vi häftet Otto på äventyr, där vår
maskot grävlingen Otto pysslar och löser avfallsupp-
gifter. Avsikten med häftet är att handleda och in-
spirera barn mot ett hållbarare levnadssätt och en
genomtänkt konsumtion. Häftet delades ut till alla
förskoleelever i området. Vi skaffade också hand-
dockorna ”Avfallsgänget”, som vi lånar ut till dag-
hemmen och de lägre klasserna i skolorna för att
åskådliggöra avfallets uppkomst och hur avfallet
skall sorteras.

6

Separatinsamling av bioavfall inleddes i maj 2005
Innan insamlingen startade delades en bioavfalls-
guide och ett sorteringsklistermärke samt bioav-
fallspåsar ut till alla hushåll som är med i insam-
lingen för att sorteringen lättare skulle komma i
gång. Cirka 17 500 st startpaket delades ut.

Till disponenterna delades informationspaket om
bioavfallsinsamlingen ut och vi ordnade infor-
mationsmöten.

Informering 2005
• Informationstidningen Återvinnare, som vi de-

lade ut till alla hushåll i området samt till
sommarstugeägare utanför området, upplaga
50 000 st

• 21 st meddelanden sändes till pressen och an-
dra intressegrupper 

• Fyra informationsmöten ordnades 
• Vi var med i intervjuer i lokalradion 20 gånger
• För skolor, disponenter och andra grupper ord-

nade vi 37 presentations- och informationstill-
fällen

• I områdets tidningar publicerades över 200 ar-
tiklar om avfallshantering

Vi gjorde häftet Otto på äventyr för Östra Nylands förskoleelever. I häftet är vår
maskot grävlingen Otto på äventyr.
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Den snabba utvecklingen inom inhemsk och EG-
lagstiftning förutsätter stora omläggningar av av-
fallshanteringen i Östra Nylands Avfallsservice Ab:s
ägarkommuner under de närmaste åren. Lagstift-
ningens krav kan nås, om man satsar på utveckling
av servicen till kommuninvånarna och på förutsätt-
ningarna för sortering samt återvinning och be-
handling av avfallet i anläggningar. Målet är att ut-
veckla ett avfallshanteringssystem som stärker
Östra Nylands konkurrensförmåga och attrak-
tionskraft. Detta sker effektivt och i samarbete med
privata företag och industrin. Kostnadseffektivitet
nås genom god planering och sakkunnig konkur-
rensutsättning samt gemensam upphandling till-
sammans med andra kommunägda avfallsbolag.

År 2005 var flera utvecklingsprojekt på gång för att
förbättra förutsättningarna för avfallssortering och
avfallshanteringstjänsterna till kommuninvånarna.

Avtal om energiutvinning ur avfall ingicks. År 2004
bildades Sydöstra Finlands anskaffningsring, som
är ett gemensamt projekt för Östra Nylands Avfalls-
service Ab, Kymenlaakson Jäte Oy, Päijät-Hämeen
Jätehuolto Oy och Mikkelin Jätehuolto Oy. På bola-
gens område bor sammanlagt 550 000 personer.
Anskaffningsringen konkurrensutsatte energiut-
vinningen ur avfallet och valde som samarbets-
partner utgående från anbuden Kotkan Energia Oy,
som bygger en avfallsförbränningsanläggning i Kot-
ka. Anläggningen kommer att producera el, fjärr-
värme och ånga för industrins behov. Anläggningen
förses med effektiv rökgasrening så att den fyller ut-
släppskraven i förordningen om avfallsförbränning.
Ett avtal mellan avfallshanteringsbolagen och Kot-
kan Energia Oy om energiutvinning ingicks
16.11.2005. Enligt avtalet köper avfallshanterings-
bolagen energiutvinningstjänster av kraftverket i åt-
minstone 15 års tid från idrifttagningen av anlägg-
ningen. Driften vid anläggningen väntas starta år
2009, och därefter kommer Östra Nylands kom-
munala avfall som är svårt att återvinna att om-
lastas och transporteras till Kotka för förbränning.

Nylands miljöcentral sitt slutliga utlåtande om mil-
jökonsekvensbeskrivningen (MKB) av projektet att
anlägga en avfallshanteringscentral för landskapet
Östra Nyland. Enligt utlåtandet var MKB för avfalls-
hanteringscentralen en mångfasetterad och utma-
nande uppgift, som gav resultat som påverkade be-
slutsfattandet. Efter att MKB-processen för avfalls-
hanteringscentralen avslutats beslöts 4.7.2005 att
detaljplanering av området skall inledas tillsam-

mans med Borgå stad. Under år 2005 påbörjades
en plan för deltagande och bedömning för detalj-
planeringen av avfallshanteringsområdet.

Bolaget startade förberedelserna för konkurrensut-
sättning av blandavfallstransporterna år 2005. En
annons om konkurrensutsättningen infördes i EU:s
tidning Offentlig upphandling 13.10.2005. I decem-
ber anställdes en transportansvarig för att sköta be-
redningen och genomförandet av konkurrensutsätt-
ningen.

Planering av småavfallsstationer i kommunerna. Av-
sikten med stationerna är att förbättra servicenivån
inom avfallshanteringen, i synnerhet i små kom-
muner, där det för närvarande är svårt att göra sig
av med skrymmande avfall, t.ex. gamla möbler och
kylskåp. Målet är att Askola, Borgnäs, Forsby och
Strömfors skall få egna avfallsstationer fram till
sommaren 2007.

7. Utveckling inom avfallshanteringen

Situationsplan över småavfallstationen som byggs
år 2006 i Strömfors.



I slutet av verksamhetsåret hade bolaget 15 fast an-
ställda, av vilka två var på deltidspension och en på
moderskapsledighet. Åtta personer var visstidsan-
ställda. Visstidsanställda projektarbetare anställdes
under år 2005 bland annat till kundtjänsten för att
hjälpa till med ekoavgiftsfaktureringen och kund-
tjänsten.

Personalens utbildning och kompetens är tyngd-
punktsområden i personaladministrationen. Perso-
nalen deltog aktivt i konferenser och kurser inom
branschen samt bekantade sig med andra avfalls-
anläggningars verksamhet. En anställd påbörjade
utbildning till avfallshanteringsexpert.

I slutet av år 2005 bildade verkställande direktö-
ren en ledningsgrupp med avsikt att garantera ef-
fektiv planering samt tidsenligt informationsutbyte
mellan information, planering, ekonomiförvaltning
och fältarbete. Den interna informationen sköts med
hjälp av veckomeddelande och olika möten. Hela
personalen deltar i ett gemensamt personalmöte
ungefär tre gånger om året.

Personalens hälsa och välmåga
Det finns uppgjorda planer för arbetarskydd och per-
sonalhälsovård i bolaget. Inga nämnvärda arbets-
olycksfall registrerades år 2005. Antalet sjukfrånva-
rodagar var 165. För att värna om personalens ar-
betsförmåga stöder bolaget ekonomiskt den mo-
tionsform som var och en själv har valt.

Personalen motionerade på en rekreationsdag på Haiko gård i juni. Sedan följde en båtut-
flykt i Borgå vackra skärgård.

17

8 Personal8
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Nyckeltal – Östra Nylands Avfallsservice

EKONOMI

Uppgift/nyckeltal
Omsättning 5,7 milj. € 63,25 €/invånare
Investeringsutgifter totalt 817 970 € 9,0 €/invånare
Avfallsskattekostnad för räkenskapsperioden 1,52 milj € Av omsättningen 26,5 %
Reservering för eftervård 250 000 €

AVFALLSMÄNGDER

Uppgift/nyckeltal
Total avfallsmängd 164 426 t 1 812 kg/inv.
Mängd återvinnbart avfall 107 781 t 1 189 kg/inv.
Mängd slutdeponerat avfall 55 865 t 617 kg/inv.

Kommunalt avfall 33 511 t
Byggavfall 11 669 t
Avfall från produktionsverksamhet 7 634 t
Annat 3 051 t

Mängd problemavfall 780 t 8,6 kg/inv.

Marksubstans 82941 t
• ren marksubstans 67731 t
• lindrigt förorenad marksubstans 15210 t

MILJÖKONSEKVENSER

Uppgift/nyckeltal
Mängd deponigas som samlats upp 1.7 milj. Nm3 (totalt)
från slutdeponeringsplatserna

Energimängd producerad av deponigasen 4252 MWh
Kunde värma 250 egnahemshus
Motsvarar 425200 liter lätt brännolja

Utsläpp av växthusgas från deponigasen 628 t (CH4)/år
Total mängd vatten som samlats 133 805 m3

från avfallsbehandlingscentralerna 
och avletts till kommunens avloppsnät

Miljökonsekvenser 
• Antal provtagningsplatser

Grundvatten: Domargård 9 st 
Mömossen 12 st + 2 brunnar

Ytvatten: Domargård 7 st 
Mömossen 8+3 st

Deponigas: Domargård 8 st 
Mömossen 2 st
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• Antal provtagningsgånger
Grundvatten Domargård 3 st

Mömossen 3 st
Ytvatten Domargården 3 st

Mömossen 4+2 st
Deponigas Domargård 12 st

Mömossen 12 st

Antal anmälda miljöskadetillfällen
1 st (felinstallerade nya observationsrör)

AVFALLSPUNKTER

Uppgift/nyckeltal
Antal problemavfallspunkter 3 st
Antal glasinsamlingspunkter 101 st 899 inv./st
Mängd glas som samlats in 220 t 2,4 kg/inv.
Antal metallinsamlingspunkter 77 st 1179 inv./st
Mängd metall som samlats in 1215 t 13,4 kg/inv.
Antal pappersinsamlingspunkter 163 st 557 inv./st
Mängd papper som samlats in 1412 t 15,6 kg/inv.
Antal reginoala insaml.platser 17 st 73 fastigheter/st 
(blandavfall)
Mängd blandavfall som samlats in 443 t 357 kg/fastighet 
Ambulerande insamlingar och kampanjer
1 insamlingskampanj/år

SOCIALA

Uppgift/nyckeltal
Personal:
• Andel kvinnor och män 61 % kvinnor 39 % män
• Visstidsanställda 6,7 årsverken
• Årsverken sammanlagt 19,8 årsverken
• Personalens genomsnittliga ålder 42 år
• Personalomsättning 0

Personalens hälsa:
• Arbetsolycksfall 0 st
• Frånvaro på grund av olycksfall 0 dagar
• Sjukfrånvaro 165 dagar 8,33 dagar/årsverke
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Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab

Styrelsens verksamhetsberättelse 2005
Räkenskapsperioden 1.1.2005 – 31.12.2005

Allmänt 
Östra Nylands Avfallsservice Ab är ett aktiebolag som ägs av åtta
kommuner med en sammanlagd befolkning på 90 758 i slutet av år
2005. Enligt delägaravtalet är bolagets uppgift att se till att avfalls-
hanteringen ordnas inom avtalskommunernas område enligt kra-
ven i avfallslagen på ett miljövänligt sätt och så att bra teknik ut-
nyttjas på ett både tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. 

Bolaget grundades 17.2.1993 under namnet Mömossen Jätehu-
olto Oy Avfallsservice Ab. Bolagets ägarbas breddades 1.1.2002 och
samtidigt ändrades namnet till Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy –
Östra Nylands Avfallsservice Ab. Den breddade ägarbasen gjorde
att bolagets verksamhetsområde utökades till att omfatta alla nu-
varande kommuner. 

Bolaget sköter största delen av de lagstadgade avfallshante-
ringstjänsterna för sina ägarkommuners räkning: avfallsrådgivning,
insamling av bioavfall, byggande och underhåll av återvinnings-
stationer, skärgårdens avfallsservice, invånarnas problemavfalls-
service, återvinning och behandling av avfall. Under verksamhets-
året påbörjade Östra Nylands Avfallsservice Ab konkurrensutsätt-
ningen av blandavfallstransporterna inom sitt verksamhetsområde
enligt kommunernas beslut. Den 1.9.2006 startar de centralt kon-
kurrensutsatta blandavfallstransporterna.

Omsättning och resultatutveckling 
Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 5,7 milj. euro.
Mängden mottaget material utgjorde 180 646 ton, varav cirka 100
000 ton var jordmassor. I omsättningen ingick
1 520 000 euro avfallsskatt som redovisas till staten. Av omsätt-
ningen kom 75 % från behandling av deponiavfall på avfallsstatio-
nerna. Avfallsskattens relativa andel av behandlingsavgifterna
ökade då avfallsskatten höjdes från 23 euro till 30 euro per ton
fr.o.m. 1.1.2005. 

Under verksamhetsåret gjorde bolaget en obligatorisk reserve-
ring på 250 000 euro för eftervården av deponierna, vilken inte är
avdragbar i beskattningen. 

Bolagets resultat före skatter uppvisade en vinst på 594 949 eu-
ro. Vinsten efter skatt blev 373 599 euro. För Östra Nylands Avfalls-
service Ab innebär vinst ett resultat som tryggar fortsatt utveckling
av servicen samt kontinuitet. Vinsten används i sin helhet för amor-
tering av lån samt för miljöinvesteringar.

Under räkenskapsperioden fakturerade bolaget för första gång-
en bostadsfastigheterna för den ekoavgift som ägarkommunerna
tog i bruk 1.1.2005. Faktureringen av ekoavgiften orsakade mycket
extraarbete av engångsnatur. Främst på grund av bristfälliga re-
gisteruppgifter om fastigheterna måste ekoavgiftsfakturorna för tu-
sentals fastigheter korrigeras efter anmärkningar från kunderna och
anskaffning av tilläggsinformation. Antalet fastigheter som faktu-
rerades uppgick till sammanlagt över 30 000. Korrigeringarna min-
skade det ursprungliga totalbeloppet av ekoavgiftsfakturorna med
cirka 50 000 euro. De skenbara inkomsterna i bokföringen har
korrigerats med motsvarande summa i räkenskapsårets resultat. 

De viktigaste investeringarna
Investeringarna uppgick till sammanlagt 817 970 euro. Över hälf-
ten av investeringarna gick till byggande av Domargårds avfalls-
stations utjämningsbassäng (442 915 euro). Byggande av en ut-
jämningsbassäng var en investering som förutsattes i bolagets mil-
jötillstånd. Med hjälp av bassängen kan vattnet vid Domargårds
avfallsstation effektivare hållas under kontroll. Andra investeringar
för att öka verksamhetens säkerhet med tanke på miljön var asfal-
teringen av Domargårds metallfält, byggande av biogasbrunnar
samt tilläggsinvesteringar för anslutning av Mömossens område
för specialavfall till avloppsnätet samt utjämningsbassänger (19
634 euro). Dessutom gjordes investeringar i återvinningsstationer
och regionala insamlingsplatser (287 514 euro). Under räken-
skapsperioden användes också medel för annan iståndsättning och
förbättring av avfallsstationerna samt anskaffning av utrustning (65
461 euro).

Finansiering
Fastän bolaget beredde sig på låntagning genom konkurrensut-
sättning av penninginrättningarna under räkenskapsperioden be-
hövdes ännu inget lån från någon penninginrättning, utan in-
komstfinansieringen räckte till för att täcka investeringsutgifterna.

Utvecklingsverksamhet
Det starka utvecklingsarbetet inom avfallshanteringen fortsatte
under år 2005. Utvecklingsprojekten är baserade på de skärpta kra-
ven i lagstiftningen samt ökad kostnadseffektivitet och förbättrad
servicenivå. De viktigaste projekten under verksamhetsåret var
energiutvinning ur avfall, konkurrensutsättning av blandavfalls-
transporterna, koncentrering av återvinningen och hanteringen av
avfall till en enda hanteringscentral, förnyelse av systemet med åter-
vinningsstationer och skärgårdens avfallsservice samt utökad in-
samling av bioavfall.

Ett för bolaget viktigt och konkret resultat av utvecklingsarbetet
var det samarbetsavtal med Kotka Energi Ab som undertecknades
i november och som innebär energiutvinning ur avfall i det nya
kraftverk som kommer att byggas i Kotka. Kraftverket byggs av Kot-
ka Energi Ab och bolaget köper tjänster för energiutvinning ur av-
fall i 15 års tid med start från år 2009. När energiutvinningen bör-
jar kommer mängden avfall som utnyttjas på Östra Nylands Avfalls-
service Ab:s verksamhetsområde att minst fördubblas.

En erkänsla för den höga nivån på vårt utvecklingsarbete är HY-
VÄ-YVA-priset år 2005 som tilldelades vårt bolag. Priset utdelas av
YVA ry och det ges årligen till Finlands bästa miljökonsekvensbe-
dömningsprojekt. Prismotiveringarna var:

De särskilda förtjänsterna i MKB för Östra Nylands Avfallsser-
vice Ab:s avfallscentral framkom i den föredömliga rapportering-
en. Bedömningsrapporten är klar, överskådlig och lättläst. Rap-
portens indelning och ombrytning är tydlig. I rapporten har flera
verkliga alternativ behandlats jämlikt. Det nya alternativ som fram-
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Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab

Hallituksen toimintakertomus 2005
Tilikausi 1.1.2005 – 31.12.2005

kom under bedömningsprocessen beaktades också jämlikt i be-
dömningen.

I miljömyndighetens prismotivering framhölls dessutom att be-
dömningsförfarandet var öppet och genomfördes i samverkan. För-
farandet utfördes i ett skede där det påverkade den projektansva-

rigas val och ändrade tidigare uppfattningar om regionens avfalls-
hanteringslösningar. Dessutom betonades den projektansvarigas
öppna inställning till användningen av MKB som ett redskap för
planering och beslutsfattande samt bedömningens starka helhet
och breda samverkan.

Delägare

Bolagets samtliga aktier har samma rättigheter och antal röster. Vid beslut på den ordinarie bolagsstämman om grunderna för bola-
gets avgiftspolitik förutsätts dock en kvalificerad majoritet på 2/3.

Förvaltning
Bolagsstämman hölls 27.4.2005 i Borgå. Stämman valde följande ordinarie styrelsemedlemmar och ersättare: 

Ordinarie medlemmar Ersättare

Borgå Päivi Kippo-Edlund Gunilla Backman
Heikki Lappalainen Anneli Lehtinen
Juha Muhonen Dan Stenbäck

Sibbo Ilona Nokela Merja Siltala
Magnus Åström Eero Seppänen

Lovisa Jaakko Isotalo Guy Öhberg
Askola och Borgnäs Tapani Lempinen Antti Mantere
Liljendal, Pernå, Strömfors Markus Lindroos Mats Arola

Styrelseordförande var Heikki Lappalainen från Borgå och vice
ordförande Magnus Åström från Sibbo (från 27.4.2005). Styrelsen
sammanträdde 9 gånger under år 2005. Ilona Nokela avgick från
styrelsen 21.12 på grund av byte av arbetsplats och boningsort.

Bolagets verkställande direktör var teknologie doktor Juha-
Heikki Tanskanen.

Bolagets revisor var Audiator Oy Ab.

Utvärdering av affärsverksamhetens utveckling
Bolagets omsättning väntas öka med cirka 10 procent till cirka 6,3
milj. euro under år 2006. Ökningen beror främst på att bolaget
övertar organiseringen av blandavfallstransporterna. Hela ökning-
en av omsättningen till följd av avfallstransporterna kommer att
märkas först år 2007, då bolagets omsättning uppskattas över-
stiga 8 miljoner euro.

De budgeterade investeringarna för år 2006 är sammanlagt 1
625 000 euro. Investeringarna gäller huvudsakligen byggande av
kommunvisa småavfallsstationer i Askola, Borgnäs och Ström-
fors, markanskaffning för den nya avfallscentralen samt utbyggnad
av Domargårds komposteringsfält. Utbyggnaden av nätverket av
de regionala insamlingsplatserna för återvinnbart avfall och skär-
gårdens sopstationsnät skall också slutföras.

Styrelsens förslag till åtgärder 
gällande räkenskapsperiodens vinst
Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst 373 599 euro skall
bokföras på kontot ”vinst/förlust från tidigare räkenskapsperio-
der” och att ingen dividend skall utdelas för räkenskapsperioden.
Enligt bolagsordningen utdelar bolaget inte vinst till ägarna.

Delägare Aktier/st %-andel
Borgå 2 243 49,00
Sibbo 1 172 25,60
Lovisa 419 9,15
Askola 181 3,95
Pernå 179 3,91
Borgnäs 170 3,71
Strömfors 138 3,01
Liljendal 76 1,66
Sammanlagt 4 578 100,00
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RESULTATRÄKNING
Omsättning 5 740 319,02 4 175 354,70
Övriga rörelseintäkter   22 677,67 16 157,90
Material och tjänster

Inköp under räkenskapsperioden -193 313,04 -158 214,08
Köpta tjänster -1 324 394,54 -854 713,54
Material och tjänster sammanlagt -1 517 707,58 -1 012 927,62

Personalkostnader
Löner och arvoden -560 206,27 -458 101,32

Lönebikostnader
Pensionskostnader -99 900,83 -82 285,34
Övriga lönebikostnader -33 182,85 -23 358,33

Personalkostnader sammanlagt -693 289,95 -563 744,99

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan -533 937,94 -384 537,15

Redovisad avfallsskatt -1 519 860,00 -1 153 841,00

Övriga rörelsekostnader -904 466,65 -854 699,84

Rörelsevinst 593 734,57 221 762,00

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter 8 868,41 15 044,84
Finansiella kostnader -7 653,57 -11 209,48
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 1 214,84 3 835,36

Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 594 949,41 225 597,36

Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens skatter -220 052,51 -137 934,91

Skatter från tidigare år -1 297,53 1 352,94

Räkenskapsperiodens vinst 373 599,37 89 015,39

BALANSRÄKNING 12/31/05 12/31/04
Balansräkning aktiva
Bestående aktiva

Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter 1 743,66 8 725,09
Övriga kostnader med lång verkan 33 550,99 34 264,84

Immateriella tillgångar sammanlagt 35 294,65 42 989,93
Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden 350 403,32 350 403,32
Byggnader och konstruktioner 203 369,87 225 195,21
Maskiner och inventarier 534 657,45 359 901,47
Övriga materiella tillgångar 1 119 977,38 967 845,06
Förskottsbetalningar 836,48 14 171,73

Materiella tillgångar sammanlagt 2 209 244,50 1 917 516,79
Placeringar
Aktier 1 025,03 1 025,03
Bestående aktiva sammanlagt 2 245 564,18 1 961 531,75

2005
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Rörliga aktiva
Långfristiga fordringar

Osäkra fordringar 0,00 9 559,34
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 832 124,02 421 226,93
Resultatregleringar 68 802,70 206 476,49

Bestående aktiva sammanlagt 900 926,72 627 703,42
Kassa och banktillgodohavanden 525 306,30 360 948,22

Rörliga aktiva sammanlagt 1 426 233,02 998 210,98

Aktiva sammanlagt 3 671 797,20 2 959 742,73

Balansräkning passiva

Eget kapital
Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 610 799,51 521 784,12
Räkenskapsperiodens vinst 373 599,37 89 015,39

Eget kapital sammanlagt 1 442 198,88 1 068 599,51

Obligatoriska reserveringar
Reservering för landskapsarbete och eftervård 1 141 410,52 891 410,52

Främmande kapital
Långfristiga skulder

Skulder till kommunerna 230 855,92 277 027,12
Skulder till kreditinstitut           0,00 0,00

Långfristiga skulder sammanlagt 230 855,92 277 027,12
Kortfristiga skulder

Skulder till kommunerna 46 172,19 91 706,19
Skulder till kreditinstitut           0,00 50 456,37
Skulder till leverantörer             647 648,13 156 091,24
Övriga skulder                        44 485,05 53 070,04
Resultatregleringar                   119 026,51 371 381,74

Kortfristiga skulder sammanlagt 857 331,88 722 705,58

Främmande kapital sammanlagt 1 088 187,80 999 732,70

Passiva sammanlagt 3 671 797,20 2 959 742,73

2005
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NOTER TILL UPPRÄTTANDET AV BOKSLUTET

Värdering av anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är upptagna i balansen till sin direkta
anskaffningsutgift med avdrag för avskrivningar enligt plan
Avskrivningarna enligt plan har beräknats enligt 
anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd.

Grunder för avskrivningar enligt plan
Byggnader och konstruktioner
Kontorsbyggnader : restvärdesavskrivningar 4 % 
Produktionsbyggnader: restvärdesavskrivningar 7 %

Flyttbar servicehall, Domargård:
linjär avskrivning 5 år

Fasta konstruktioner och anläggningar
enligt den ekonomiska livslängden,
linjär avskrivning 6 – 14 år
Utjämningsbassänger, avlopp och Domargårds pumpstation
restvärdesavskrivning 25 %

Maskiner och inventarier
restvärdesavskrivning 25 %

Periodisering av utgifter för landskapsarb. och eftervård av avstjälpningsplatsen
En reservering motsvarande skyldigheten till landskapsarbeten och eftervård av
den avfallsmängd som slutdeponeras på avstjälpningsplatsen upptas årligen som
reservering för rörelsekostnader.
Landskapsarbetena och eftervården täcks med reserveringar.

Noter till resultaträkningen
Fördelning av omsättningen 2005 2004

Avfallsbehandlingsavgifter 2 797 853,80 2 524 218,12
Avfallsskatt 1 519 860,00 1 153 841,00
Ekoavgifter 753 644,88
Avgifter för insamling och behandling av bioavfall 214 766,77 74 064,45
Försäljningsintäkter 238 368,70 219 234,79
Vägningsavgifter 184 549,59 174 487,77
Skärgårdens avfallsavgifter 27 821,09 19 850,45
Övriga intäkter 3 454,19 9 658,12

5 740 319,02 4 175 354,70

En proportionell ökning av avfallsskatten beror på en höjning av avfallsskatten 1.1.2005.

NOTER TILL BOKSLUTET
2005
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2005 2004

Noter till personalen och organens ledamöter
Antal anställda i genomsnitt personer personer

Arbetare   8 9
Tjänstemän ordinarie  8 7

tidsbundna 3,8 1
19,8 17

Ledningens löner och arvoden 2005 2004
Styrelsen och verkställande direktören 70 343,48 64 753,51

Övriga rörelsekostnader 2005 2004
Reservering för landskapsarbeten och eftervård 250 000,00 250 000,00
Avfallsskatt 1 519 860,00 1 153 841,00
Markarrenden 116 026,18 115 363,51
Rådgivningens material- och informationskostnader 40 033,82 34 378,91
Förfarande vid miljökonsekvensbedömning 12 565,52 102 290,64

Konsulttjänster   151 367,91 101 467,22
Övriga tjänster 334 473,22 251 199,56

2 424 326,65 2 008 540,84

Övriga rörelsekostnader sammanlagt  2 424 326,65 2 008 540,84

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
2005 2004

Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 521 784,12 152 149,06
Vinst från föregående räkenskapsperioder 89 015,39 369 635,06

610 799,51 521 784,12
Räkenskapsperiodens vinst 373 599,37 89 015,39

1 442 198,88 1 068 599,51

NOTER TILL BOKSLUTET
2005
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Förändringar av anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 31.12.2005 31.12.2004
Dataprogramvara 42 989,93 15 706,52
summa 42 989,93 15 706,52
Ökning under räkenskapsperioden 0,00 42 831,05
Räkenskapsperiodens avskrivning -7695,28 -15 547,64
Ackumulerade avskrivningar -31 386,78 -23 691,5
Bokföringsvärde 31.12. 35 294,65 42 989,93

Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden
Tomt på Lovisa stads område 22 803,32 22 803,32
Tomt på Borgå stads område 327 600,00
Ökning under räkenskapsperioden 327 600,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar 0,00
Bokföringsvärde 31.12. 350 403,32 350 403,32

Bestående aktiva 
Byggnader och konstruktioner

Lager- och kontorsbyggnad   225 195,21 178 098,36
Byggnader och konstruktioner
Överföring till andra poster 
summa 225 195,21 178 098,36
Ökning under räkenskapsperioden 0,00 69 345,23
Räkenskapsperiodens avskrivningar -21 825,34 -22 248,38
Ackumulerade avskrivningar -47 125,69 -25 300,35
Bokföringsvärde 31.12. 203 369,87 225 195,21

Fasta konstruktioner och anläggningar
Fasta konstruktioner och anläggningar 967 845,06 883 029,77
Överföring till andra poster
summa 967 845,06 883 029,77
Ökning under räkenskapsperioden 478 330,48 311 589,25
Räkenskapsperiodens avskrivningar -326 198,16 -226 773,96
Ackumulerade avskrivningar -1 405 888,54 -1 079 690,38
Bokföringsvärde 31.12. 1 119 977,38 967 845,06

Maskiner och inventarier              2005 2004
Maskiner och inventarier 359 901,47 68 777,21
Överföring till andra poster 0,00 0,00
summa 359 901,47 68 777,21
Ökning under räkenskapsperioden 352,975.14 411 091,42
Räkenskapsperiodens avskrivningar -178 219,16 -119 967,16
Ackumulerade avskrivningar -388 132,76 -209 913,60
Bokföringsvärde 31.12. 534 657,45 359 901,47
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Förskottsbetalningar och pågående konstruktioner 
Pågående investeringar    14 171,73 14 171,73
Bokföringsvärde 31.12. 836,48 14 171,73
Materiella tillgångar sammanlagt 2 209 244,50 1 917 516,79

Aktier
Aktier     1025,03 925,03
Ökning under räkenskapsperioden 100
Bokföringsvärde 31.12. 1 025,03 1 025,03

Bestående aktiva sammanlagt            2 245 564,18 1 961 531,75

Obligatoriska reserveringar
reservering för landskapsarbeten och eftervård 1 141 410,52 891 410,52

Skulder som förfaller 
senare än efter fem år

Borgå stad 0,00 138 514,00

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna
Semesterlöner inklusive sociala kostnader 100 583,15 67 810,49
Räntor: 
lån från ägarna  2 308,55 3 848,76
lån från kreditinstitut 0,00 629,28
Övriga resultatregleringar 16 134,81 299 093,21

119 026,51 371 381,74
Resultatregleringar sammanlagt 119 026,51 371 381,74

ÖVRIGA NOTER
Säkerheter och ansvarsförbindelser 
Bolaget har ansvar för två avfallsupplag som skall stägas år 2007-2009, Domargård i Borgå och 
Mömossen i Sibbo. Kostnadsansvaret för stängningen och eftervården av dem delas med Borgå, 
Sibbo och Borgnäs. För dessa kommande kostnader görs en obligatorisk reservering. 
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FINANSIERINGSANALYS

Kassaflöde från rörelsen (A)
Rörelsevinst 593 734,57 221 762,00
Korrektivposter till rörelsevinsten

Avskrivningar enligt plan    533 937,94 384 537,15
Kostnader som inte innehåller avgifter
(reservering för landskapsarbeten) 250 000,00 250 000,00

Korrektivposter sammanlagt 783 937,94 634 537,15

Förändring av rörelsekapital 
Förändring av kortfristiga 

räntefria affärsfordringar -273 223,30 -79 380,73
Förändring av kortfristiga 
räntefria skulder 247 631,14 -168 955,88

Förändring av rörelsekapital -25 592,16 -248 336,61

Finansieringsintäkter och -kostnader 1 214,84 3 835,36
Inkomstskatt -228 805,17 -252 405,66

Kassaflöden från rörelsen (A) 1 124 490,02 359 392,24

Kassaflöden från investeringar (B)
Investeringar i materiella och
immateriella tillgångar    -817 970,37 -983 986,00

Kassaflöde från investerignar (B) -817 970,37 -983 986,00

Kassaflöde från finansiering ( C)
Amortering av lån maksu -142 161,57 -142 162,19
Upptagning av lån 0,00 0,00

Kassaflöde från finansiering ( C) -142 161,57 -142 162,19

Förändring av kassaflöden(A+B+C) 164 358,08 -766 755,95

Likvida medel i början av räkenskapsperioden 360 948,22 1 127 704,17

Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 525 306,30 360 948,22

Förändring av likvida medel 164 358,08 -766 755,95

2005 2004

NOTER TILL BOKSLUTET
2005



29

BOKSLUTETS UNDERSKRIFT OCH BOKSLUTSANTECKNING

Bokslutets underskrift
Borgå 15.3.2006

Heikki Lappalainen Magnus Åström Tapani Lempinen
styrelsens ordf. styrelsens viceordf. styrelseledamot

Jaakko Isotalo Päivi Kippo-Edlund Markus Lindroos
styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot

Merja Siltala Juha Muhonen
styrelseledamot styrelseledamot

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör

Bokslutet är uppgjort enligt god bokföringssed. 
Över revisionen har i dag avgetts en revisionsberättelse.

Borgå 31.3.2006
Oy Audiator Ab

Matti Kalliolahti 
KHT, JHTT

NOTER TILL BOKSLUTET
2005



30

FÖRTECKNINGAR ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER

Bokföringsbok  Förvaringssätt
Försäljningsreskontra, dagbok Adb-utskrift 
Försäljningsreskontra, huvudbok Adb-utskrift 
Inköpsreskontra, dagbok Adb-utskrift
Inköpsreskontra, huvudbok Adb-utskrift
Huvudbokföring, dagbok Adb-utskrift
Huvudbokföring, huvudbok Adb-utskrift
Balansbok och bokslutsmaterial   Inbunden pappersutskrift

FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATSLAG

Verifikatslagets nummer och namn Förvaringssätt
1- Försäljningsfakturor Magnetband
ORL03 Inköpsfakturor och kontantkvitton Pappersutskrift 
1-2 Bankkontots kontoutdrag Pappersutskrift
Kontantkassans kassabokföring Pappersutskrift 
A05 Memorialverifikat Pappersutskrift
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REVISIONSBERÄTTELSE

TILL ÖSTRA NYLANDS AVFALLSSERVICE AB:S AKTIEÄGARE

Vi har granskat Östra Nylands Avfallsservice Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse
och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2005. Verksamhetsberättelsen och bokslu-
tet, som avgetts av styrelsen och verkställande direktören, omfattar balansräkning, resultat-
räkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Efter utförd granskning, avger vi vårt utlå-
tande om bokslutet, verksamhetsberättelsen och moderbolagets förvaltning.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, de tillämpade redovis-
ningsprinciperna, innehållet i bokslutet och verksamhetsberättelsen samt bokslutspresenta-
tionen har härvid granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet och verk-
samhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen
har vi utrett huruvida medlemmarna i styrelse samt verkställande direktören handhaft förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter i enlighet med stadgandena i aktiebolagslagen. 

Enligt vår mening har bokslutet och verksamhetsberättelsen upprättats enligt bokföringslagen
och övriga stadganden och bestämmelser om hur dessa skall upprättas. Bokslutet och verk-
samhetsberättelsen, som är förenlig med bokslutet, ger på sätt som avses i bokföringslagen rik-
tiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av bolagets verksamhet och den ekonomiska ställ-
ningen. Bokslut kan fastställas och medlemmarna i styrelse samt verkställande direktören be-
viljas ansvarfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden. Styrelsens förslag till disposi-
tionen av vinsten beaktar stadgandena i aktiebolagslagen.

Borgå 31.3.2006

OY AUDIATOR AB, OFR-samfund

Matti Kalliolahti
CGR,OFR

2005
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Kontaktuppgifter för Östra Nylands Avfallsservice Ab

KONTORET

Ankaregatan 8, 06100 Borgå
kundtjänst 0200 70707
växel 020 737 7070
fax 020 737 7077
e-post: förnamn.efternamn@iuj.fi
www.iuj.fi

Juha-Heikki Tanskanen, verkställande direktör
tel. 020 737 7071, 0400 814 243

Vesa Heikkonen, utvecklingschef 
tel. 020 737 7076, 040 834 5016

Arto Heiman, driftschef
tel. 020 737 7075, 0400 497 711

Suvi Laaksonen, ekonomichef
tel. 020 737 7078, 040 756 4987

Mia Järvinen, miljöingenjör
tel. 020 737 7074, 040 526 7535

Jan Berghäll, transportansvarig
tel. 040 567 8373

Katariina Lossi, informatör
tel. 020 737 7072

(vikarie för Katariina Lossi under år 2005 
var Marja-Sisko Vuorinen)

AVFALLSSTATIONER

DOMARGÅRDS AVFALLSSTATION
Ritabackavägen 20, 06200 Borgå
tel/fax 020 737 7080
öppet:  må, ti, to, fr kl. 7.00 – 16.30
on kl. 7.00 – 19.00, lö kl. 9.00 – 14.00 

MÖMOSSENS AVFALLSSTATION
Skjutbanevägen 3, 04130 Sibbo
tel. 020 737 7085, fax 020 737 7086
öppet:  må - fr kl. 7.00 – 18.00, lö kl. 9.00 – 14.00

LOVISA AVFALLSSTATION 
Entreprenörsvägen 4, 07900 Lovisa
tel. 0400 682 323
öppet:  må kl. 10.00 – 18.00, to kl. 9.00 – 17.00

Vår kundtjänst hjälper dig 
vardagar kl. 9 – 15.30 på nummer 
0200 70707 
www.iuj.fi 




