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Konkurrensutsatt transport är effektiv
Hösten 2006 startade den blandavfallstransport som vårt bolag
konkurrensutsatt i våra ägarkommuner. Konkurrensutsättningen
sänkte fastigheternas avfallsavgifter med cirka 15 procent. Samti-
digt tog vi ett betydande steg närmare en ekologiskt hållbar av-
fallshantering . Konkurrensutsättningen av transporterna ger möj-
lighet till den energiutvinning ur avfallet som kommer att starta i
Kotka i juni 2008. På så sätt minskar utsläppen från avfallshan-
teringen och samtidigt ersätts rysk naturgas med inhemskt av-
fallsbränsle vid energiverket i Kotka. 

Det var inte lätt att genomföra ändringen av transportsyste-
met. Efter den avtalsbaserade avfallshanteringen hade ingen en
helhetsbild av avfallshanteringen vid fastigheterna i landskapet.
Det här ledde till en tillfällig försämring av servicenivån på av-
fallshanteringen vid vissa fastigheter. Övergångsskedet tog cirka
tre månader. Nu är kvaliteten på transporterna på god nivå och vi
vill ytterligare förbättra kvaliteten. Det kan nås genom samarbe-
te, tidsenliga TCS-system (Transport Control System) och sats-
ning på kundtjänsten.

Ekonomi och avfallsmängder
Bolagets inkomster steg till 6,5 miljoner euro år 2006. Den öka-
de omsättningen berodde på att de av bolaget organiserade av-
fallstransporterna startade samt på ökade avfallsmängder. Om-
sättningen steg med cirka 750 000 euro och verksamhetens vinst
efter skatt var 274 309 euro. Resultatet var bättre än budgeterat
och vinstmedlen användes för att täcka nya investeringar. Östra
Nylands Avfallsservice Ab delar inte ut dividend till sina ägare. 

Investeringarna under verksamhetsåret utgjorde totalt 786 000
euro. Största delen av investeringarna gällde utbyggnaden av Do-
margårds komposteringsfält samt byg-
gande av en ny småavfallsstation i Ström-
fors. 

År 2006 togs cirka 80 000 ton avfall av
olika slag emot vid avfallsstationerna. Det
här är 6 000 ton mera än året innan.
Trots större avfallsmängd ökade de-
poneringen på avstjälpningsplatsen inte,
vilket berodde på satsningen på eko-
punkter och mottagning av återvinnbart
avfall. År 2006 tog vi också emot 130
000 ton marksubstans, som utnyttjades i
avfallsstationernas konstruktioner. 

Utsikter för framtiden
Östra Nylands Avfallsservice Ab:s verk-
samhet kommer fortsättningsvis att växa
under de närmaste åren. Det beror främst
på att avfallstransporterna utökas till sin
slutliga omfattning samt på att energiut-
vinning ur avfall inleds i Kotka år 2008.
Energiutvinningen förutsätter att avfalls-
hanteringsavgifterna höjs. Fastän avfallet
ger energi är det ändå dyrare att bränna

avfall än att deponera avfall från hushåll. Orsakerna till att avfal-
let från hushållen skall gå till energiutvinning är inte ekonomiska
utan dikteras av miljöaspekterna och lagstiftningen.

År 2006 pågick en intensiv diskussion i avfallsbranschen om en
ändring av avfallslagen. I början av år 2007 ändrade riksdagen
slutligen lagen så att kommunerna och avfallshanteringsbolagen
inte mera är tvungna att ordna hanteringen av kommunalt avfall
från företag. Ändringen träder i kraft 1.6.2007. I Östra Nyland
medför detta inga omedelbara konsekvenser, för lagändringen
beaktades redan på förhand då transporterna konkurrensutsat-
tes.

På längre sikt kommer ändringen av avfallslagen att orsaka av-
fallshanteringsbolagen mycket bekymmer. Ska bolagen koncent-
rera sig på att sköta bara det som kommunen ansvarar för eller
ska tjänsterna också aktivt erbjudas till företag på marknaden?
Om företagen blir kunder kommer kostnadseffektiviteten i de
kommunägda bolagen att öka och därmed sänka hushållens av-
fallsavgifter. Å andra sidan medför det risker att aktivt delta på
den konkurrensutsatta marknaden. När beslut fattas måste man
vara medveten om konsekvenserna av de olika alternativen. 

Det är i alla fall klart att ändringen av avfallslagen leder till att
man kan glömma kommun- och landskapsgränserna när avfalls-
behandlingen ordnas. Privata miljöföretag överväger att starta eg-
na behandlingsanläggningar och vill mer än tidigare konkurrera
med kommunernas avfallsanläggningar om kunderna. När mil-
jölagstiftningen blir striktare och avfallsbehandlingen dyrare kom-
mer transportsträckans längd inte mera att begränsa valet av be-
handlingsplats.

En stor utmaning för Östra Nylands Avfallsservice Ab, liksom
för alla avfallsanläggningar, är att ständigt kunna förbättra kost-

nadseffektiviteten. Enligt en uppskattning
som gjorts vid miljöministeriet kommer
ändringen av avfallslagen att höja både
hushållens och företagens kostnader för
avfallshanteringen. Energiutvinningen
samt investeringarna i bottenkonstruk-
tioner för nya avstjälpningsplatser höjer
också kostnaderna. 

Jag vill tacka våra kunder och samar-
betspartners för år 2006. Ett särskilt tack
riktar jag till bolagets personal, vars fört-
jänst det är att problemen i samband
med förändringen av transportsystemet
övervanns och kvaliteten på transporter-
na nu är på en god nivå. 

Jag tillönskar er alla ett framgångsrikt 
år 2007!

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör
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1 Verkställande direktörens översikt
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Östra Nylands Avfallsservice Ab är ett bolag som
grundades år 2002 och som ägs av kommunerna.
Kommunerna har överfört nästan alla serviceupp-
gifter som anges i avfallslagen till bolaget. Bolaget
ägs av städerna Lovisa och Borgå samt kommuner-
na Askola, Liljendal, Pernå, Borgnäs, Strömfors och
Sibbo. Bolaget täcker alla sina verksamhetskostna-
der med avgiftsinkomster och ingen dividend delas
ut till ägarna.

Östra Nylands Avfallsservice Ab utvecklar och upp-
rätthåller kostnadseffektiv avfallshantering för kom-
muninvånarna och företagen i enlighet med lagen.
Bolaget sköter insamling, återvinning och slutde-
ponering av avfall samt svarar för avfallsrådgivning
och allmän utveckling. En stor del av det praktiska
genomförandet, till exempel avfallstransporterna,
konkurrensutsätts och genomförs i samarbete med
privata företag.

Mål och
uppgifter

2 Basuppgifter om bolaget
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AVFALLSTRANSPORTER
• insamling av bland- och bioavfall från fastigheternas avfallskärl 
• insamling av blandavfall med båt i Sibbo (försök i Borgå 2007)
Kostnaderna för avfallstransporterna täcks av tömningsavgifterna.

REGIONALA INSAMLINGSPLATSER FÖR BLANDAVFALL (19 ST)
• för hushållsavfall från de fastigheter som betalar avgift för användning av en regional insamlingsplats
• platserna finns främst i kustområdet
Kostnaderna för underhållet av insamlingsplatserna täcks av avgiften för regional insamling.

ÅTERVINNINGSSTATIONER FÖR HUSHÅLL (91 ST)
• till återvinningsstationerna kan man föra papper, returkartong, glas, små metallföremål och batterier
Paperinkeräys Oy sköter om insamlingen av papper.
Kostnaderna för de andra fraktionerna täcks av ekoavgiften. 

INSAMLINGSKAMPANJER FÖR HUSHÅLL
• till Otto-insamlingen, som ordnas på vårarna, får man föra problemavfall, metallskrot samt el- och

elektronikskrot 
• sommaren 2007 görs ett försök med insamling av problemavfall, metallskrot och skrymmande avfall

med båt i skärgården 
Producentorganisationen NERA sköter om insamlingen av el- och elektronikskrotet.
För övrigt täcks kostnaderna för insamlingskampanjerna av ekoavgiften.

SMÅAVFALLSSTATIONER; LOVISA, STRÖMFORS OCH SIBBO (FRÅN 28.1.2007)
• småavfallsstationerna tar emot återvinnbart avfall och problemavfall samt små mängder kommunalt

avfall
• hushållen kan mot ekoavgiften lämna in bl.a. trä- och räfsavfall, metallskrot samt problemavfall
Kostnaderna för underhållet av småavfallsstationerna täcks av ekoavgiften.

DOMARGÅRDS AVFALLSSTATION (BORGÅ)
• landskapets enda slutdeponeringsområde för blandavfall
• till avfallsstationen kan man föra kommunalt avfall, återvinnbart avfall, bygg-, special- och problemav-

fall samt marksubstans
• hushållen kan mot ekoavgiften lämna in bl.a. trä- och räfsavfall, metallskrot samt problemavfall
Kostnaderna för underhållet av avfallsstationen täcks av mottagningsavgifterna och ekoavgiften.

AVFALLSRÅDGIVNING
• guider, anvisningar och webbsidor
• evenemang, möten och rådgivningsbesök
Kostnaderna för avfallsrådgivningen täcks av ekoavgiften.

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s tjänster
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Verksamhetsområdets totalareal cirka 5 000 km2

Landarealen är cirka 2 200 km2

Invånarantal 91 700 personer
Antal hushåll 45 000 st

Ägarkommuner
Delägare Aktier/st %-andel Invånarantal

Borgå 2 243 49,00 47 404
Sibbo 1 172 25,60 19 064
Lovisa 4 19 9 15,00 7 400
Askola 181 3,95 4 624
Pernå 179 3,91 3 993
Borgnäs 170 3,71 4 850
Strömfors 138 3,01 2 923
Liljendal 76 1,66 1 443

Sammanlagt 4 578 100,00 91 701 
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Styrelse 2006 Styrelse 1.1.2006–27.4.2006
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 (viceordf.) Eero Seppänen

Lovisa Jaakko Isotalo Guy Öhberg

Askola och Borgnäs Tapani Lempinen Antti Mantere

Liljendal, Pernå och Markus Lindroos Mats Arola
Strömfors

Styrelse 27.4.2006–31.12.2006
Ordinarie medlemmar Suppleanter

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

Sibbo Veikko Raiskila Merja Siltala
Magnus Åström, (viceordf.) Eero Seppänen

Lovisa Jaakko Isotalo Guy Öhberg

Askola ja Borgnäs Antti Mantere Tapani Lempinen

Liljendal, Pernå och Strömfors Mats Arola Markus Lindroos

Organisation Östra Nylands Avfallsservice Ab:s högsta
beslutande organ är den årliga bolagss-
tämman, där alla ägarkommuner har si-
na representanter. På bolagsstämman
väljs årligen styrelse för bolaget. Styrelsen
har åtta medlemmar som har personliga
suppleanter. Styrelsen sammanträdde 9
gånger under verksamhetsåret.

Östra Nylands
Avfallsservice Ab:s
styrelse. På bilden
från vänster: Päivi

Kippo-Edlund, Mats
Arola, Juha Muhonen,

Jaakko Isotalo och
Heikki Lappalainen.

Övre raden från väns-
ter Magnus Åström,

Antti Mantere, Veikko
Raiskila och Juha-
Heikki Tanskanen.

ÄGARKOMMUNER

BOLAGSSTÄMMA
STYRELSE

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

GENOM- UTVECKLING INFORMATION OCH EKONOMI OCH
FÖRANDE OCH TRANSPORTER RÅDGIVNING KUNDTJÄNST

Driftschef Utvecklingschef Informatör Ekonomichef
+ 7 personer + 3 personer + 1 person + 4 personer



Exakta uppgifter om ekonomin finns i bokslutsuppgifterna på sida 20.
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Ekonomi

Lagen kräver stora förändringar i avfallshanteringen för hushållen. Kommunerna ansvarar för att återvin-
ningen av avfall ökar, att den mängd avfall som förs till avstjälpningsplatsen minskar och att avstjälp-
ningsplatserna motsvarar lagens krav.

Utvecklingsprojekt som genomförts under den tid Östra Nylands Avfallsservice Ab verkat:
2002 Regelbundna kontroller av laster vid avfallsstationerna
2003 Mottagning av träavfall för nyttoanvändning vid alla avfallsstationer
2004 Lakvattnet från Mömossens avstjälpningsplats till Viksbacka reningsverk
2004 Mottagning av räfsavfall vid alla avfallsstationer 
2004 Förnyelse av nätet av återvinningsstationer (91 stationer dit papper, returkartong, metall och glas får
föras)
2004 Regionala insamlingsplatser för blandavfall togs i bruk (19 platser som täcker avfallshanteringen i
skärgården)
2004 Miljökonsekvensbedömning (MKB) av den nya avfallscentralen
2005 Enhetliga avfallshanteringsbestämmelser i alla kommuner
2005 Insamling av bioavfall vid fastigheterna i alla kommuner
2005 Ny utjämningsbassäng vid Domargårds avfallsstation
2006 Insamling av blandavfall vid fastigheterna i alla kommuner
2006 Ny småavfallsstation öppnades i Strömfors
2007 Bioavfallet förs till en komposteringsanläggning i Forssa
2007 Stängning av avstjälpningsplatsen vid Mömossens avfallsstation, stationen fortsätter som småav-
fallsstation

Framtida utvecklingsprojekt:
2007 Nya täta bottenkonstruktioner vid Domargårds avfallsstation
2007 Förnyelse av systemen för insamling och avledning av vatten vid Domargårds avfallsstation
2008 Komplettering av nätet av småavfallsstationer
2008 Energiutvinning ur blandavfall i Kotka
2014 En ny avfallscentral öppnas i Sköldvik

I Östra Nylands Avfallsservice Ab:s priser per ton inklude-
rade år 2006 avfallsskatt och moms på sammanlagt 46,17
euro.
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3 Insamling och transport av avfall3
Insamling av blandavfall vid fastigheten
Avfallstransportsystemet inom Östra Nylands Av-
fallsservice Ab:s verksamhetsområde ändrades hös-
ten 2006. I alla kommuner på verksamhetsområdet
övergick man till avfallstransport som konkurren-
sutsattes av kommunen. Kommunerna beslutade
om ändringen av transportsystemet och Östra Ny-
lands Avfallsservice Ab organiserade avfallstrans-
porterna. Höstens ändringen berörde ca 26 000 fas-
tigheters blandavfallstransporter. 

De blandavfallstransporter som Östra Nylands 
Avfallsservice Ab ordnar startade:
- 1.9.2006  i Sibbo, Askola och Borgnäs (cirka 9 300

fastigheter)
- 1.10.2006 i Borgå (cirka 10 800 fastigheter)
- 1.11.2006 i Lovisa, Pernå, Liljendal och Strömfors

(cirka 5 600 fastigheter)

Tömningsintervall för hushållens blandavfallskärl i slutet av år 2006

Ändringen av avfallstransportsystemet var en ut-
maning
Ändringen av transportsystemet var en stor utma-
ning, som krävde ett omfattande utrednings- och
planeringsarbete samt konkurrensutsättning över
hela EU. Kundregistret skapades utgående från be-
folkningsregistercentralens byggnadsdatabas samt
uppgifter som begärdes från kommunerna, fas-
tigheterna och de tidigare transportentreprenörer-
na. För att organisera transporterna samt trygga in-
formationsutbytet mellan entreprenören och av-
fallshanteringsbolaget togs ett TCS-program base-
rat på satellitnavigering i bruk. Systemet förbättrar
kundservicen och det går att följa upp transporter-
nas kvalitet och omedelbart reagera på problem. 

Under en dag töms ungefär 2 000 blandavfallskärl.
Vid uppskattningsvis var femte fastighet orsakade
systemändringen förändringar eller tillfälliga prob-
lem i fastighetens avfallshantering. De vanligaste
problemen berodde på ändrad tömningsdag. Vis-
sa problem berodde på att kärlen inte genast hit-
tades eller att uppgifterna i kundregistret inte stäm-
de. Kvaliteten stabiliserades under de tre första må-
naderna, och därefter har bara cirka fem promille
av fastigheterna haft problem. Kvaliteten har ytter-
ligare förbättrats. 

Ändringen av avfallstransportsystemet var ett steg
i utvecklingen av landskapets avfallshantering. La-
gen kräver stora ändringar i avfallshanteringen.
Systemändringen förbättrade kommunernas kont-
roll- och utvecklingsmöjligheter för hela landska-
pets avfallshantering och gjorde det möjligt att för-
binda sig till energiutvinning ur avfall.

Konkurrensutsättningen sänkte kommuninvånar-
nas kostnader för blandavfallshanteringen. Blan-
davfallstransporterna konkurrensutsätts regelbun-
det, vilket håller avfallsavgifterna på en skälig nivå
också i framtiden. I många kommuner i Finland
har man övergått till avfallshantering som ordnas
av kommunerna och på många områden pågår en
sådan systemändring. 

Systemändringen i siffror:
• I medeltal mottogs ca 150 kundsamtal per dag.  
• I kundtjänsten arbetade 10 personer 

under ändringen. 
• Hösten 2006 behandlades ca 1 300 

ansökningar om förlängt tömningsintervall.

Kärltyper som används av hushåll i slutet av år 2006



Alla fastigheter skall vara anslutna till ordnad av-
fallshantering. I Östra Nyland är bostadsfastighe-
terna anslutna till ordnad avfallshantering på följan-
de sätt: 

Regional insamling av blandavfall  
Nätverket av regionala insamlingsplatser för blan-
davfall består av 19 insamlingsplatser. Behållarna för
blandavfall för de kunder som betalar avgift för re-
gional insamling finns i anslutning till återvin-
ningsstationerna. 

I slutet av år 2005 hade den regionala insamlingen
1 236 kunder. I slutet av år 2006 hade antalet kunder
ökat till 2 670. 

För närvarande finns regionala insamlingsplatser
främst i kustområdena. Nätverket kan vid behov byg-
gas ut från kustområden också till andra glesbygd-
sområden.

Insamling av blandavfall med båt
I Sibbo ordnas också insamling av avfall från olika
fastigheter med båt. I den deltog 152 fastigheter år
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Transporterna konkurrensutsätts regelbundet
Östra Nylands Avfallsservice Ab konkurrensutsätter av-
fallstransporterna enligt lagstiftningen om offentlig upp-
handling. Väl planerade entreprenadområden är en förut-
sättning för lyckad konkurrensutsättning. Genom centra-
liserad konkurrensutsättning kan avfallshanteringen fun-
gera kostnadseffektivare och samtidigt ge mindre trafi-
kutsläpp än tidigare. Östra Nylands Avfallsservice Ab över-
vakar kvaliteten av avfallstransporterna. I transportent-
reprenaden används ett bonussystem, där storleken på
den ersättning som transportentreprenören får påverkas
av arbetskvaliteten. I fortsättningen konkurrensutsätts av-
fallstransportentreprenader årligen. 

År 2006 sköttes avfallstransporterna av följande 
transportföretag:
Blandavfall: Enligt kartan.
Bioavfall: Sita Finland Oy, SOL Ympäristöpalvelut Oy
Regionala insamlingsplatser: Porvoon Huoltomiehet Oy 

2006. Kunderna väljer på förhand de veckor då hus-
hållsavfallet ska avhämtas från stugans brygga. Ent-
reprenör för insamlingen med båt var P-G Strand.

Ett försök med insamling av avfall med båt ord-
nas år 2007 på Pörtö och Bodö i Borgå skärgård.
Insamlingen ordnas vid tre allmänna bryggor.
Mot en årsavgift kan avfall föras till båten vid in-
samlingstidpunkterna. 

Insamling av bioavfall från 
enskilda fastigheter

Insamlingen av bioavfall omfattar cirka 1 000 bos-
tads- och kontorsfastigheter. I Östra Nylands Av-
fallsservice Ab:s insamling av bioavfall deltar genom
kommunernas beslut de fastigheter som har minst
fem lägenheter och kommunens, statens samt för-
samlingens fastigheter där det uppkommer över 20
kg bioavfall i veckan.  Företagsfastigheter kan, om
de vill, ansluta sig till den insamling av bioavfall som
Östra Nylands Avfallsservice Ab ordnar.

Under år 2006 samlades 1 789 000 kg bioavfall
in, vilket är cirka 34 kg/fastighet/vecka. De boendes
aktivitet varierar. Vid vissa fastigheter är avfallskärlen
nästan fulla, vid andra nästan tomma. Invånarna ak-
tiveras genom rådgivning och skriftlig information.
Bioavfallet behandlades genom strängkompostering
vid Domargårds avfallsstation till slutet av år 2006.

Sedan början av år 2007 har bioavfallet omlastats
vid Domargårds avfallsstation och levererats till
Envor Biotech Oy:s komposteringsanläggning i
Forssa, där det omvandlas till jord för användning
i jordbruket och vid anläggning av grönområden.



Via återvinningsstationerna gick 3,3 miljoner kilo av-
fall till återvinning under år 2006. Allt det här är bor-
ta från avstjälpningsplatsen. 

Pappret levererades av Paperinkeräys Oy till pap-
persfabriker som råvara för tidningar och mjukpap-
per. Returkartongen levererades till Corenso Oy:s
fabriker som råvara för hylsrullar. Små metallföre-
mål levererades till Stena Metallkoncernens frag-
menteringsanläggning och därifrån vidare till fabri-
ker för ny användning av materialet.  

Glas fördes till Domargårds avfallsstation, där
det användes som ersättning för grus när avfalls-
stationens gasbrunnar byggdes.

De mest använda återvinningsstationerna 
år 2006 (mängd returkartong): 
27 529 kg Vårberga köpcentrum, Borgå
19 139 kg Näse S-Market, Borgå
17 299 kg Söderkulla K-Market, Sibbo
13 841 kg Skärgårdsvägens Valintatalo, Lovisa
11 399 kg Monninkylä, Askola
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Nätverket av återvinningsstationer kompletterades
ytterligare år 2006. Nu finns det 91 återvinningssta-
tioner dit man får föra papper, glas, små metallföre-
mål, returkartong och batterier. Stationerna finns på
centrala platser i kommunerna, bl.a. i närheten av
affärer och servicestationer. 

Återvinnings-
stationer

Kampanjen för in-
samling av proble-
mavfall och me-
tallskrot  kallas
Otto-insamlingen.

De nya stationerna
i Borgå centrum
planerades i sa-

marbete med sta-
dens landskapsar-

kitekt så att de
passar in i stadsbil-

den.  

Insamling av återvinnbart avfall 
och problemavfall

Via återvinningss-
tationerna gick 37
kg återvinnbart
avfall/person till
återvinning år
2006. 

Ett försök med insamling av skrymmande av-

fall, metallskrot och problemavfall görs som-

maren 2007 också i skärgården. Insamlingen

ordnas med båt som stannar vid på förhand

överenskomna bryggor enligt en uppgjord tid-

tabell. Insamlingen betjänar alla som bor i skär-

gården. Metallskrot, problemavfall samt el- och

elektronikskrot tas avgiftsfritt emot. För möbler,

madrasser och annat skrymmande blandavfall

uppbärs en avgift.

Insamlingskampanjer
På våren ordnades den traditionella Otto-insamlin-
gen i alla kommuner på verksamhetsområdet. In-
vånarna fick föra problemavfall, metallskrot samt
el- och elektronikavfall till insamlingsbilens hållp-
latser. Insamlingen genomfördes 15.5–2.6.2006 i
samarbete med Ekokem Palvelu Oy, Stena Metalli
Oy samt producentsammanslutningen för elektro-
nikskrot NERA. 

Genom insamlingen togs stora mängder skadligt
och återvinnbart avfall till vara:
- problemavfall 125 980 kg
- metallskrot 90 680 kg
- el- och elektronikskrot 45 545 kg.
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Återvinnbart avfall och problemavfall samlades in vid alla avfallsstationer. Vid småavfallsstationerna togs
endast sådant avfall som levereras vidare till återvinning eller slutdeponering emot. 

Återvinnbart avfall
Vid avfallsstationerna togs följande mängder avfall för nyttoanvändning emot:

Problemavfall
El- och elektronikskrot dvs. kylanordningar, heme-
lektronik och hushållsmaskiner samlades 614 ton in
via avfallsstationerna. Avfallsstationerna fungerar
som producentsammanslutningarnas insamlings-
punkter i Östra Nyland. Producentsammanslutnin-
garna svarar för insamlingen och återvinningen av
el- och elektronikavfall enligt bestämmelserna om
producentansvar. 

Annat problemavfall som togs emot vid avfallss-
tationerna utgjorde 390 ton. Problemavfallet levere-
rades till Ekokem Oy.

År 2006 var viktigt för utvecklingen vid 
småavfallsstationerna
Den första nya småavfallsstationen öppnades i
Strömfors 25.11.2006. Småavfallsstationen i
Strömfors fungerar enligt samma principer som
småavfallsstationen i Lovisa. Där tas återvinnbart
avfall, problemavfall samt små mängder kom-
munalt avfall och byggavfall emot. Småavfallss-
tationen var en önskad och nödvändig service för
invånarna i Strömfors. Redan under öppningsda-
gen besöktes stationen av många kunder. Småav-
fallsstationen i Strömfors ligger vid Industrivägen
i närheten av Bruksområdet. Småavfallsstationen
är öppen onsdagar kl.11.00–19.00. 
År 2006 började förberedelserna för att Mömos-
sens avfallsstation ska bli en småavfallsstation.

Mängden återvinnbart avfall som ta-
gits emot vid avfallsstationerna från
hushållen har ökat betydligt.

2002 2003 2004 2005 2006 Nyttoanvändning:
t/a t/a t/a t/a t/a

Ren marksubstans 35 179 35 657 50 076 73 536 92 309 i avfallsstationernas konstruktioner

Lindrigt förorenad  9 531 11 900 19 217 15 210 36 201 i avfallsstationernas konstruktioner
marksubstans

Sorterad byggavfall 859 2 330 3 262 5 140 10 981 i avfallsstationernas konstruktioner

Separatinsamlat bioavfall 726 708 750 1 454 1 897 Domargårds avfallsstation (2006) 
Envor Biotech Oy (2007)

Reningsverksslam 5 871 5 542 5 373 5 675 5 715 Domargårds avfallsstation 

Räfsavfall 0 125 262 511 714 Domargårds avfallsstation 

Metallskrot 1 345 1 488 1 297 1 215 1 072 Stena Metalli Oy

Träavfall 1 787 1 494 2 203 4 298 5 210 Kotka Energi Ab (2006)

Tryckimpregnerat trä 11 123 98 113 178 Demolite Oy
(från 09/02)

Sammanlagt 55 309 59 367 82 538 107 152 154 277

Sammanlagt 10 599 11 810 13 245 18 406 25 767
(utan jordmassor)

Avfallsstationer



Sedan början av år 2007 levereras bioavfallet till en komposteringsanläggning i Forssa, där det genom
kompostering blir till jord som kan användas för jordförbättring och anläggning av grönområden. Av-
tal om behandling av bioavfallet har ingåtts med Envor Biotech Oy.

De största avfallsmängderna som utnyttjades vid avfallsstationerna var marksubstans och användbart byg-
gavfall. Ren och lindrigt förorenad marksubstans samt användbart byggavfall, t.ex. tegel och betongstycken
med en diameter mindre än 15 cm, samt asfaltkross användes i avfallsstationens konstruktioner. Returglas
som samlats in på verksamhetsområdet krossades och användes som ersättning för grus då gasbrunnar
byggdes vid Domargårds avfallsstation. 

Vid Domargårds avfallsstation komposterades det separatinsamlade bioavfallet från verksamhetsområ-
det, slammet från avloppsvattenbehandlingen i Borgå stad samt det räfsavfall som togs emot vid avfallss-
tationerna. Den jord som producerades genom strängkompostering användes för att täcka avfallsupplaget
på Domargårds avfallsstation samt i konstruktionerna på området.

Diverse kommunalt avfall och byggavfall som depo-
neras i avfallsupplaget krossas och komprimeras
med hjälp av en avfallskompaktor samt täcks regel-
bundet med marksubstans. Det specialavfall som
tas emot vid Domargårds avfallsstation täcks ome-
delbart efter mottagningen. På ett särskilt område
vid Mömossens avfallsstation finns ett avfallsupp-
lag för deponidugligt industriavfall från Sköldvik.

Avfall som kräver specialbehandling tas emot vid
Domargårds avfallsstation enligt miljölovet. Riskav-
fallet täcks omedelbart efter mottagningen. För as-
bestavfall har en separat mottagningsplats byggts
och avfallet täcks omedelbart med ett tjockt jordla-
ger. Sandslam och avfall från fettavskiljare tas emot
i en sedimenteringsbassäng, där den fasta substan-
sen avskiljs och vattnet avleds till avloppsrenings-
verket för behandling. 

12

Nyttoanvändning
av avfall vid
avfallsstationerna

Slutdeponering
och special-
behandling av
avfall

År 2006 hade bolaget två områden för återvinning och slutdeponering av avfall. Domargårds avfallsstation
ligger i Borgå och Mömossens avfallsstation i Sibbo. Avfallsupplaget vid Mömossens avfallsstation stäng-
des 26.1.2007 och avfallsstationen ändrades till en småavfallsstation.

Vid avfallsstationerna i Borgå och Sibbo togs sammanlagt 207 995 ton avfall emot under verksamhetså-
ret 2006. Cirka 60 % av den mängden utgjordes av marksubstans. 

4 Avfallsbehandling vid avfallsstationerna4
Avfall som tagit
emot åren
2002–2006.

Mängd slutdeponerad avfall.
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5 Förebyggande av miljöolägenhet

Det viktigaste för att miljökonsekvenser ska kunna
förhindras är att Östra Nylands Avfallsservice Ab har
en kunnig personal, som kontinuerligt kontrollerar
innehållet i de laster som kommer till området samt
lasternas deponerbarhet, behandlar avfallet med yr-
keskunskap och omedelbart reagerar vid risksitua-
tioner.

Myndighetsövervakning
Verksamheten vid Domargårds och Mömossens av-
fallsstationer styrs av de miljötillstånd som beviljats
av Nylands miljöcentral. Mömossens avfallsstation
fick nytt miljötillstånd i slutet av år 2005, och beslut
om nytt miljötillstånd för Domargårds avfallsstation
väntas under år 2007. Småavfallsstationerna, åter-
vinningsstationerna och de regionala insamlingsp-
latserna har fått sina tillstånd beviljade av kommu-
nernas miljö- och byggnadstillsynsmyndigheter.

Vid avfallsstationerna följs ett kontrollprogram
som krävts för miljötillstånd och godkänts av myn-
digheterna. Miljökontrollen handhas av både den
egna personalen och en utomstående kontrollkon-
sult. De dagliga och veckovisa kontrollerna komp-
letteras med att vattenprover tas i området och nä-
romgivningen med en viss frekvens enligt kont-
rollprogrammet. Proverna analyseras i ett certifierat
laboratorium. Utomstående kontrollör år 2006 var
Ingenjörsbyrå Paavo Ristola Oy. Biogaskontrollen
vid Domargårds avfallsstation sköttes av Sarlin Hy-
dor Oy.

I månadsskiftet maj-juni gjordes de årliga kont-
rollrundorna vid avfallsstationerna tillsammans med
tillståndsmyndigheterna. Vid ronderna på fältet till-
sammans med representanter för Nylands miljö-
central, Borgå stad och Sibbo kommun konstateras
om tillståndsbestämmelserna följs vid avfallsstatio-
nerna.

5
Klimatförändring och luktolägenheter
På avstjälpningsplatserna uppkommer luktolägen-
heter till följd av metan som finns i den deponigas
som frigörs i luften, det avfall som behandlas samt
i samband med vändningen av strängkomposterna.

Den deponigas som bildas vid Domargårds av-
fallsstation samlas upp via gasbrunnar med un-
dertryck och leds till en pumpstation för biogas och
därifrån vidare till Borgå Energis fjärrvärmeproduk-
tion. Den gasmängd som pumpades år 2006 utg-
jorde 1,1 Nm3, vilket är ungefär hälften av den tota-
la mängd deponigas som uppkommer i avfallsupp-
laget. Med den pumpade gasmängden producera-
des 4 650 MW fjärrvärmeenergi. 

Vid Mömossens avfallsstation har inget gasupp-
samlingssystem funnits, men ett sådant kommer att
ingå i konstruktionerna när avfallsupplaget ska stän-
gas. Den uppkomna gasens sammansättning och
tryck har följts upp i enlighet med kontrollprogram-
met.

Ytvatten
Effekten av Domargårds avfallsstations nya utjäm-
ningsbassäng märktes i avfallsstationens omgivning
år 2006 i form av mindre ytvattenbelastning än fö-
rut. Ytvattnets kvalitet i dikena följde i huvuddrag
samma nivå som under tidigare år. Tydligast syntes
inverkan av avstjälpningsplatsen i form av förhöjda
näringshalter vid närmaste observationspunkt norr
om avstjälpningsplatsen. Belastningen i diket mots-
varade den dagliga kvävebelastningen från 64 per-
soner och fosforbelastningen från 4 personer. I des-
sa värden ingår också den naturliga urlakningen,
som har stor betydelse för näringshalten i vattend-
ragen.

Ytvattenproverna från Mömossens avfallsstation
undersöktes genom provtagning vid sju observa-
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tionspunkter fyra gånger under året. Inverkan av om-
rådena för kommunalt avfall och industriavfall märk-
tes liksom under tidigare år söder om området vid
den närmaste observationspunkten, där vattnets
ammoniumkväve-, klorid- och sulfathalter var något
högre än vid andra observationspunkter. Haltnivån
var dock lägre än året innan. Belastningen i Mossa-
kärrsbäcken motsvarade den dagliga kvävebelast-
ningen från cirka 25 personer och fosforbelastnin-
gen från 9 personer. I värdena ingår den naturliga
urlakningen. Inverkan av deponeringsområdet för
överskottsjord märktes också vid den närmaste söd-
ra observationspunkten i form av ovanligt hög halt
av ammoniumkväve. Belastningen i riktning mot Ne-
vasån motsvarade den dagliga kvävebelastningen
från cirka 33 personer och fosforbelastningen från
cirka 32 personer.

Grundvatten
Domargårds inverkan på områdets grundvatten
märktes mest norr om avfallsstationen bl.a. i form av
förhöjda kloridhalter. Kloridhalten har varit förhöjd
också vid observationspunkten söder om avstjälp-
ningsplatsen. Grundvattnets kloridhalt påverkas fö-
rutom av vattnet från avstjälpningsplatsen också av
vägsaltningen på Borgå motorväg. Grundvattenpro-
ver togs i åtta observationsrör och i en hushållsvat-
tenbrunn tre gånger under året. Inga halter av skad-
liga ämnen upptäcktes i grundvattnet.

Vid Mömossen undersöktes grundvattnets kvali-
tet vid 12 observationspunkter och i två sommars-
tugors hushållsvattenbrunnar. Fyra av punkterna
finns på utbyggnadsområdet där brytning skett. Pro-
ver togs fyra gånger under året. Avstjälpningsplat-
sens inverkan på grundvattnet märks vid de när-
maste observationspunkterna söder om upplaget av
kommunalt avfall i form av förhöjd elektrisk kon-
duktivitet och sulfathalt i vattnet och sydost om upp-
laget av industriavfall i form av förhöjd kloridhalt. På
det område där brytning skett var sulfathalten och
delvis också kloridhalten förhöjd vid den observa-
tionspunkt som fanns närmast avfallsupplaget. In-
verkan av avstjälpningsplatsen märktes också i viss
mån i hushållsvattenbrunnarna, men inga skadliga
ämnen påträffades dock i dem.

Lakvatten
Lakvatten och annat s.k. smutsigt vatten från avfall-
supplagen vid både Domargård och Mömossen
samlas under kontrollerade former upp i utjäm-
ningsbassänger och leds till de kommunala av-
loppsreningsverken. Kvaliteten på det vatten som
leds till avloppet kontrolleras i granskningsbrunnar-
na efter utjämningsbassängerna i enlighet med kont-
rollprogrammen.

Från Domargård leddes 104 385 m3 deponivatten
och från Mömossen 18 120 m3 till avloppsnätet år
2006.

Paleolimnologisk undersökning
En undersökning genomförd av Helsingfors univer-

sitet och Borgå stad om utvecklingen i Lillträsket och
Veckjärvi, som ligger i närheten av Domargårds av-
fallsstation, blev färdig år 2006. I undersökningen
tillämpades paleolimnologiska undersökningsme-
toder. Enligt undersökningen fungerar Lillträsket
som en naturlig våtmark som hindrar eventuell på-
verkan från avstjälpningsplatsen att nå Veckjärvi,
som är den största sjön i Borgå. Enligt undersök-
ningen har belastningen av Lillträsket minskat un-
der de senaste åren. Problematiskt höga halter av
skadliga ämnen påträffades inte alls. Eutrofiering-
sutvecklingen i Veckjärvi är likartad som i andra
motsvarande sjöar. Den ökade bosättningen och ef-
fektiveringen av åkerodlingen har påskyndat utveck-
lingen.

Skadedjur
Skadedjurens tillgång på föda från avfallsupplaget
försvåras genom att materialet komprimeras och
genom att en så liten yta som möjligt av upplaget
hålls öppen. Genom att gift dessutom regelbundet
läggs ut åt skadedjuren har råttbeståndet i avfall-
supplagen kunnat hållas på en låg nivå. Vid Mö-
mossens avfallsstation förebyggdes konsekvenser-
na av stängningen av avfallsupplaget genom inten-
siv förgiftning av råttor hösten 2006, så att de inte
skulle börja söka sig bort från avstjälpningsplatsen.
På samma sätt kommer man att göra vid Domar-
gård, då tiden för stängning av det nuvarande av-
fallsupplaget närmar sig.

Ett större problem än råttorna vid avfallsstatio-
nerna är måsarna. Deras tillgång på näring försvåras
dock, då komposteringen av bioavfall upphör och
det nuvarande avfallsupplaget stängs. Dessutom
minskar mängden bionedbrytbart avfall i avfall-
supplaget betydligt från slutet av år 2008, då en stor
del av blandavfallet kommer att föras till kraftverket
i Kotka. Östra Nylands Avfallsservice Ab har sedan år
2005 deltagit i ett projekt för att minska på stam-
men av gråtrut i mellersta Finska viken.

Buller
Bullret från avfallsstationerna beror på trafiken av
avfallsbilar och verksamheten vid hanteringen av av-
fallet. Bullret motsvarar det buller som uppkommer
på ett vanligt industriområde. I Borgå ökas bullret
till följd av trafiken på motorvägen intill avfallssta-
tionen.

Damm
För att minska dammet från trafiken och avfallshan-
teringen borstas och vattnas vägarna och fälten.

Risksituationer
Vid avfallsstationerna kan risker uppkomma främst
på grund av trafiken, bränder, ras samt problem i
vattenhanterings- och gasuppsamlingssystemen. År
2006 uppkom dock inga risksituationer vid bolagets
avfallsstationer.
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6 Information och rådgivning

Målet för informationen och rådgivningen är att hål-
la invånarna, disponenterna, företagen och andra
intressenter informerade om hur avfallshanteringen
är ordnad, ändringar i systemet samt framtida ut-
veckling. Ett annat mål är att upplysa invånarna i av-
fallsfrågor och på så sätt minska avfallsmängden,
öka återvinningen och förbättra skötseln av avfallsf-
rågorna. En viktig målgrupp för oss är barnen.

6

Den nya blandavfallsservicen kräver effektiv in-
formation och kundtjänst
Bolaget satsade på information och kundtjänst vid

övergången till blandavfallstransporter ordnade av

Östra Nylands Avfallsservice Ab hösten 2006. Alla

bostadsfastigheter på verksamhetsområdet samt alla

kommunala fastigheter fick på våren en förfrågan för

uppdatering av sina uppgifter. För disponenterna

ordnades dessutom informationsmöten. På hösten

sändes startpaket ut till alla hushåll med information

om avfallshanteringen samt ett klistermärke för av-

fallskärlet. I övergångsskedet hade kundtjänsten 10

personer sysselsatta i telefonrådgivningen.

INFORMERING 2006

• Förfrågningar om avfallshanteringen till 33 000

fastigheter

• Informationspaket om blandavfallstransporterna

till 27 000 fastigheter

• Informationstidningen Återvinnare till cirka 50 000

fastigheter

• Meddelanden 20 st 

• Annonser 48 st

• Presentations- och rådgivningsbesök 30 st

• Informations- och diskussionsmöten 10 st

• I områdets tidningar publicerades 190 artiklar om

Östra Nylands Avfallsservice Ab

Östra Nylands Av-
fallsservice Ab deltog
i olika händelser run-
tom i landskapet ge-
nom att ge råd i av-

fallsfrågor.

Invigningen av
Strömfors småav-
fallsstationen fira-

des den 25.11.2006.
Förutom invig-

ningskaffe fick invå-
narna också avfalls-

rådgivning.
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Målet är att Östra Nyland ska ha ett avfallshante-
ringssystem som fyller de allt hårdare kraven i la-
gen och som är kostnadseffektivt och även stärker
landskapets konkurrenskraft och attraktionskraft.
Kraven i lagen nås om man satsar på att utveckla
servicen till kommuninvånarna och förutsättnin-
garna för sortering samt återvinning och behand-
ling av avfallet i en anläggning. Det här sker kost-
nadseffektivt i samarbete med privata företag och
med industrin. Kostnadseffektivitet nås genom god
planering och sakkunnig konkurrensutsättning
samt gemensamma anskaffningar tillsammans
med andra kommuners avfallsbolag.

År 2006 pågick många utvecklingsprojekt för att för-
bättra avfallshanteringen i vårt landskap.

Avfallscentralen i Sköldvik 
I avfallscentralprojektet pågick detaljplaneringen
och miljötillståndsprocessen år 2006. År 2007 star-
tade miljökonsekvensbedömningen av brytningen
på området samt planeringen av brytningen. Byg-
garbetena kan påbörjas tidigast år 2012, av-
fallscentralen kan då tidigast tas i bruk år 2014. För
att avfallscentralen  ska kunna tas i bruk måste en
parallellväg till Sköldvik tas i bruk. 

Energiutvinning ur blandavfall 
Byggarbetena på det nya kraftverket i Kotka har in-
letts och målet är att kraftverket ska tas i bruk hös-
ten 2008. Kraftverket kommer att behandla en stor
del av det kommunala avfallet från Östra Nyland.
Kraftverket producerar el, fjärrvärme och in-
dustriånga. 

Blandavfallstransport ordnad av kommunen
Avfallstransportsystemet inom Östra Nylands Av-
fallsservice Ab:s verksamhetsområde ändrades hös-
ten 2006. I alla kommuner på verksamhetsområ-
det övergick man till avfallstransport som konkur-
rensutsattes av kommunen. Kommunerna besluta-
de om ändringen av transportsystemet och Östra
Nylands Avfallsservice Ab organiserade avfalls-
transporterna. 

Ändringar vid avfallsstationerna
Vid Domargårds avfallsstation planeras flera för-
bättringsarbeten som kommer att genomföras un-
der år 2007. Det nuvarande avfallsupplaget stängs
och eftervårdas för att smälta in i landskapet. På
området byggs ett tätt, plastförsett slutdeponering-
sområde för avfall enligt de nya kraven. Systemet
för uppsamling och avledning av vatten förnyas ock-
så. Domargårds avfallsstation är landskapets enda
slutdeponeringsområde tills avfallscentralen i
Sköldvik tas i bruk. 
År 2006 påbörjades också förberedelserna för att
göra Mömossens avfallsstation till en småavfallss-
tation. 

Den första nya småavfallsstationen öppnades i
Strömfors 25.11.2006
Vid småavfallsstationen tas återvinnbart avfall,
problemavfall samt små mängder kommunalt av-
fall och byggavfall emot. Kommunvisa småavfallss-
tationer kommer enligt planerna också att byggas i
Borgnäs, Askola samt i Forsby i Pernå.

7 Utvecklingsprojekt

Östnylänningarnas blan-
davfall behandlas från
2008 i kraftverket i Kotka.



I slutet av verksamhetsåret hade bolaget 15 fast ans-
tällda. De visstids- och säsonganställdas arbetsin-
sats i bolaget motsvarade dessutom 13 årsverken.
Två anställda blev pensionerade under år 2006. I
synnerhet när blandavfallstransporterna började be-
hövdes de visstidsanställda för att hjälpa till bl.a. i
kundtjänsten och med transportkoordineringen.

Personalens utbildning och kompetens är tyngd-
punktsområden i personaladministrationen. Per-
sonalen deltog aktivt i konferenser och kurser samt
bekantade sig med andra avfallsanläggningars verk-
samhet. 

Den interna informationen sköts med hjälp av ett
veckomeddelande och olika möten. Hela personalen
deltar i ett gemensamt personalmöte ungefär tre
gånger om året.

Personalens hälsa och välbefinnande
Det finns uppgjorda planer för arbetarskydd och per-
sonalhälsovård i bolaget. Inga nämnvärda arbetso-
lycksfall registrerades år 2006. Antalet sjukfrånva-
rodagar var 110. För att värna om personalens ar-
betsförmåga stöder bolaget ekonomiskt den mo-
tionsform som var och en själv har valt. Under ar-
betsdagen finns det tillgång till frukt som mellan-
mål.

På rekreationsdagen i juni fick personalen motionera och tävla på Emäsalon seikkailusaari.
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8 Personal8
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Nyckeltal 2006

total mängd per invånare
(91 701 invånare)

EKONOMI

Omsättning 6 388 161 €/a 69,66 €/inv.
Investeringsutgifter totalt 786 117 €/a 8,57 €/inv.
Avfallsskattekostnad för räkenskapsperioden 1 532 490 €/a 16,71 €/inv.
Reservering för eftervård 250 000 €/a 2,73 €/inv.

AVFALLSMÄNGDER

Total avfallsmängd 207 995 t/a 2 268 kg/inv.
(inkl. industriavfall från Sköldviksområdet)
Mängd återvinnbart avfall (utan marksubstans) 29 388 t/a 321 kg/inv.
Mängd slutdeponerat avfall 49 128 t/a 536 kg/inv.
- kommunalta avfall 33 325 t/a 363 kg/inv.
- byggavfall 12 416 t/a 135 kg/inv.
- avfall från produktionsverksamhet 838 t/a 9 kg/inv.
- annat 2 549 t/a 28 kg/inv.
Mängd problemavfall 969 t/a 11 kg/inv.
Marksubstans 128 510 t/a 1 401 kg/inv.
- ren marksubstans 92 309 t/a 1 007 kg/inv.
- lindrigt förorenad marksubstans 36 201 t/a 395 kg/inv.

MILJÖKONSEKVENSER

Mängd deponigas som samlats upp från
slutdeponeringsplatserna och utnyttjas 1,1 milj. Nm3

Energimängd producerad av deponigasen 4 650 MWh
- kunde värma 270 egnahemshus
- motsvarar 465 000 liter lätt brännolja

Utsläpp av växthusgas från deponigasen 377 t (CH4)/inv.

Total mängd vatten som samlats 122 506 m3

från avfallsbehandlingscentralerna
och avletts till kommunens avloppsnät

Antal provtagningsplatser
- grundvatten Domargård 8 st + 1 brunn

Mömossen 12 st + 2 brunnar
- ytvatten Domargård 7 st

Mömossen 7 st
- deponigas Domargård 8 st

Mömossen 2 st
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Antal provtagningsgånger 
- grundvatten Domargård 3 st

Mömossen 3 st
- ytvatten Domargård 3 st

Mömossen 4 st
- deponigas Domargård 12 st

Mömossen 12 st

Antal anmälda miljöskadetillfällen 0 st

AVFALLSPUNKTER

Antal papperinsamlingspunkter 168 st 546 inv./punkt
- mängd papper som samlats in 5 000 ton 55 kg/inv.

Antal returkartonginsamlingspunkter 92 st 997 inv./punkt
- mängd kartong som samlats in 466 ton 5 kg/inv.

Antal glasinsamlingspunkter 114 st 804 inv./punkt
- mängd glas som samlats in 298 ton 3 kg/inv.

Antal metallsmlingspunkter 94 st 976 inv./punkt
- mängd metall som samlats in 1 072 ton 12 kg/inv.

Antal regionala insamlingsplatser (blandavfall) 19 st 141 fastigheter/punkt
- mängd blandavfall som samlats in 863 ton 323 kg/fastighet

Antal problemavfallspunkter 4 st
Antal ambulerade insamlingar och kampanjer 1 insamlingskampanj/år

SOCIALA

Personal
• andel kvinnor och män 66 + 34 %
• visstidsanställda 13,5 prs
• årsverken sammanlagt 27,5 årsverken
• personalens genomsnittliga ålder 41 år
• personalomsättning 0,07 prs/årsverke*

Personalens hälsa
• arbetsolycksfall 0 st
• frånvaro på grund av olycksfall 0 dagar
• sjukfrånvaro 110 dagar

* bara den fast anställda personalen har tagits i beaktande och har räknats enligt modellen för JLrap1
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Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab

Styrelsens verksamhetsberättelse 2006
Räkenskapsperioden 1.1.2006 – 31.12.2006

Allmänt
Östra Nylands Avfallsservice Ab är ett aktiebolag som ägs av åtta
kommuner med ett sammanlagt invånarantal på 91 691 år 2006.
Enligt delägaravtalet är bolagets uppgift att se till att avfallshan-
teringen ordnas inom avtalskommunerna enligt kraven i avfalls-
lagen på ett miljövänligt sätt och så att bra teknik utnyttjas på ett
både tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Bolaget grundades 17.2.1993 under namnet Mömossen Jätehuol-
to Oy Avfallsservice Ab. Bolagets ägarbas breddades 1.1.2002 och
samtidigt ändrades bolagets namn till Itä-Uudenmaan Jätehuolto
Oy – Östra Nylands Avfallsservice Ab. Den breddade ägarbasen
gjorde att bolagets verksamhetsområde utökades till att omfatta
alla nuvarande ägarkommuner.

Bolaget sköter nästan alla lagstadgade avfallshanteringstjänster
för sina ägarkommuners räkning: avfallsrådgivning, insamling av
bland- och bioavfall, ekopunkternas funktion, skärgårdens av-
fallsservice, invånarnas problemavfallsservice, återvinning och be-
handling av avfall. Under verksamhetsåret startade Östra Nylands
Avfallsservice Ab de konkurrensutsatta blandavfallstransporterna
inom sitt verksamhetsområde med gott resultat. Blandavfalls-
transporterna startade kommunvis i tre steg:
• Askola, Borgnäs och Sibbo från 1.9
• Borgå från 1.10 och 
• Lovisa, Liljendal, Pernå och Strömfors från 1.11. 

Omsättning och resultatutveckling

Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 6,4 miljoner eu-
ro. Den mottagna materialmängden utgjorde 211 308 ton, varav
128 509 ton var jordmaterial. I omsättningen ingick avfallsskatt
som skall redovisas till staten 1 530 000 euro. 70 % av omsätt-
ningen uppkom av behandling av deponiavfall på avfallsstatio-
nerna.  Intäkterna av blandavfallstransporterna, som inleddes hös-
ten 2006, uppgick till 7 % av omsättningen. 

Under verksamhetsåret gjorde bolaget en obligatorisk reservering
på 250 000 euro för eftervård av deponierna. Reserveringen är in-
te avdragbar i beskattningen. 

Räkenskapsperiodens resultat före skatt uppvisade en vinst på
491 062 euro. Vinsten efter skatt blev 274 309 euro. För Östra
Nylands Avfallsservice Ab innebär vinst ett resultat som tryggar
fortsatt utveckling av servicen samt kontinuitet. Vinsten används
i sin helhet för miljöinvesteringar i avfallshanteringen.

Under räkenskapsperioden började bolaget ordna transporterna
av blandavfall inom ägarkommunerna. Det här medförde mycket
extra arbete av engångsnatur. Därför anställde bolaget extra per-
sonal för en viss tid. Det var främst kundtjänsten som hade ett be-
hov av extra arbetskraft. 

De viktigaste investeringarna
Investeringarna uppgick till sammanlagt 786 117 euro. Över 40 %
av investeringarna gick åt till att bygga ett nytt komposteringsfält
vid Domargårds avfallsstation (347 870 euro). Det var nödvändigt
att bygga ut komposteringsfältet för att effektivera komposterin-
gen. Under verksamhetsåret byggde bolaget en småavfallsstation
i Strömfors (295 178 euro). De byggåtgärder som behövs för mil-
jötillståndet för utjämningsbassängen vid Domargård fortsatte
under det gångna året (17 352 euro). Dessutom gjordes investe-
ringar i återvinningsstationer och regionala insamlingsplatser
(66 002 euro). Under räkenskapsperioden användes också me-
del för annan iståndsättning och förbättring av avfallsstationerna
samt för anskaffning av utrustning (59 715 euro).

Finansiering

Bolaget lyfte den första raten (200 000 euro) av sitt tidigare kon-
kurrensutsatta lån i november 2006. I övrigt räckte inkomst-
finansieringen till. 

Utvecklingsverksamhet

Det starka utvecklingsarbetet inom avfallshanteringen fortsatte
under år 2006. Utvecklingsprojekten är baserade på de skärpta
kraven i lagstiftningen samt ökad kostnadseffektivitet och för-
bättrad servicenivå. Det viktigaste projektet under verksamhetså-
ret var att få i gång de konkurrensutsatta avfallstransporterna.
Konkurrensutsatt transport är en förutsättning för att avfallet skall
kunna utnyttjas som bränsle i energiproduktion. Energiutvinning
ur avfallet inleds i Kotka år 2008. Då kommer den mängd avfall
som deponeras på avstjälpningsplatserna i Östra Nyland att
minska betydligt. 

Det var mycket krävande för bolaget och dess personal att få i
gång den konkurrensutsatta transporten. Det nya systemet
medförde ett övergångsskede, där transportkvaliteten inte
motsvarade det man var van vid. Den största orsaken till prob-
lemen i övergångsskedet var att ingen efter de avtalsbaserade
transporterna hade något heltäckande register över fastigheter-
nas avfallshantering. Efter övergångsskedet är transportkvalite-
ten enligt bolagets bedömning god och avfallshanteringsre-
gistret är nu i gott skick. Den konkurrensutsatta transporten
omfattar enligt kommunernas beslut bostadsfastigheterna
samt statens, kommunernas och församlingarnas fastigheter.
Företagsfastigheter kan, om de vill, ansluta sig som kunder till
Östra Nylands Avfallsservice Ab. 

Ett annat viktigt utvecklingsprojekt var anläggningen av en ny av-
fallscentral på Sköldviksområdet i Borgå. Borgå stad inledde de-
taljplaneringen för avfallscentralen under verksamhetsåret.
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Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab

Styrelsens verksamhetsberättelse 2006
Räkenskapsperioden 1.1.2006 – 31.12.2006

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 27.4.2006 i Borgå. Stämman valde följande ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter: 

Ordinarie medlemmar Suppleant

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

Sibbo Veikko Raiskila Merja Siltala
Magnus Åström Eero Seppänen

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

Styrelseordförande var Heikki Lappalainen från Borgå och vice
ordförande Magnus Åström från Sibbo. Styrelsen sammanträdde
9 gånger under år 2006. 

Bolagets verkställande direktör var teknologie doktor Juha-Heik-
ki Tanskanen.

Bolagets revisor var Oy Audiator Ab.

Utvärdering av affärsverksamhetens utveckling

Bolagets omsättning väntas öka med cirka 32 procent till cirka 8,4
milj. euro under år 2007. Ökningen beror främst på att den öka-
de omsättningen till följd av blandavfallstransporterna kommer
att märkas i sin helhet på årsnivå.

År 2007 görs stora investeringar vid Domargårds avfallsstation,
då ett nytt slutdeponeringsområde med täta bottenkonstruktio-
ner enligt kraven i lagen byggs på området. Det nuvarande slut-
deponeringsområdet för avfall tas ur bruk i slutet av år 2007. Till
en början täcks det nuvarande avfallsupplaget med ett jordskikt.

Ovanpå avfallsupplaget byggs en tät ytkonstruktion, då upplaget
har fått sätta sig i åtminstone fem år. På samma sätt gör man på
slutdeponeringsområdet för kommunalt avfall vid Mömossens
avfallsstation, som tas ur bruk i januari 2007.

De budgeterade investeringarna för år 2007 är sammanlagt 1
775 000 euro. Investeringarna gäller huvudsakligen nya botten-
konstruktioner på Domargårds slutdeponeringsområde, byggan-
de av småavfallsstationer i de olika kommunerna och markans-
kaffning i Sköldvikområdet. Investeringarna finansieras främst
med banklån.

Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsperiodens vinst

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst 274 309 euro
skall bokföras på kontot ”vinst/förlust från tidigare räkenskaps-
perioder” och att ingen dividend skall utdelas för räkenskaps-
perioden. 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
1.1.–31.12.2006 1.1.–31.12.2005

Omsättning 6 388 160,48 5 740 319,02
Övriga rörelseintäkter 121 323,52 22 677,67
Material och tjänster

Inköp under räkenskapsperioden -206 552,07 -193 313,04
Köpta tjänster -1 748 207,54 -1 324 394,54

Material och tjänster sammanlagt -1 954 759,61 -1 517 707,58

Personalkostnader
Löner och arvoden -679 332,19 -560 206,27
Lönebikostnader

Pensionskostnader -119 801,86 -99 900,83
Övriga lönebikostnader -55 568,62 -33 182,85

Personalkostnader sammanlagt -854 702,67 -693 289,95

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan -614 656,78 -533 937,94

Redovisad avfallsskatt -1 532 490,00 -1 519 860,00

Övriga rörelsekostnader -1 065 649,35 -904 466,65

Rörelsevinst 487 225,59 593 734,57

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter 14 374,67 8 868,41
Finansiella kostnader -10 538,05 -7 653,57
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 3 836,62 1 214,84

Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 491 062,21 594 949,41

Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens skatter -197 929,06 -220 052,51
Skatter från tidigare år -18 824,41 -1 297,53

Räkenskapsperiodens vinst 274 308,74 373 599,37

BALANSRÄKNING 12.31.2006 12.31.2005
Balansräkning aktiva
Bestående aktiva

Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter 150,82 1 743,66
Övriga kostnader med lång verkan 26 417,80 33 550,99

Immateriella tillgångar sammanlagt 26 568,62 35 294,65

2006
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Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden 350 403,32 350 403,32
Byggnader och konstruktioner 181 944,52 203 369,87
Maskiner och inventarier 716 050,80 534 657,45
Övriga materiella tillgångar 1 141 032,35 1 119 977,38
Förskottsbetalningar och 0,00 836,48
pågående anskaffningar

Materiella tillgångar sammanlagt 2 389 430,99 2 209 244,50

Placeringar
Aktier 1 025,03 1 025,03

Bestående aktiva sammanlagt 2 417 024,64 2 245 564,18

Rörliga aktiva
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 287 398,84 832 124,02
Resultatregleringar 199 823,33 68 802,70

2 487 222,17 900 926,72
Kassa och banktillgodohavanden 67 951,33 525 306,30

Rörliga aktiva sammanlagt 2 555 173,50 1 426 233,02

Aktiva sammanlagt 4 972 198,14 3 671 797,20

Balansräkning passiva

Eget kapital
Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 984 398,88 610 799,51
Räkenskapsperiodens vinst 274 308,74 373 599,37

Eget kapital sammanlagt 1 716 507,62 1 442 198,88

Obligatoriska reserveringar
Reservering för landskapsarbete och eftervård 1 391 410,52 1 141 410,52

Främmande kapital
Långfristiga skulder

Skulder till kommunerna 184 684,72 230 855,92
Skulder till kreditinstitut 80 000,00 0,00

Långfristiga skulder sammanlagt 264 684,72 230 855,92
Kortfristiga skulder

Skulder till kommunerna 46 171,20 46 172,19
Skulder till kreditinstitut 120 000,00 0,00
Skulder till leverantörer 847 077,86 647 648,13
Övriga skulder 310 990,50 44 485,05
Resultatregleringar 275 355,72 119 026,51

Kortfristiga skulder sammanlagt 1 599 595,28 857 331,88

Främmande kapital sammanlagt 1 864 280,00 1 088 187,80

Passiva sammanlagt 4 972 198,14 3 671 797,20

2006
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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 landskapsarbete och eftervård av avstjälpningsplatsen
En reservering motsvarande skyldigheten till landskapsarbeten och eftervård av den avfallsmängd som 
slutdeponeras på avstjälpningsplatsen upptas årligen som obligatorisk reservering under rörelsekostnader.
Utförda landskapsarbeten och eftervård täcks med reserveringar.

Noter till resultaträkningen
Fördelning av omsättningen 2006 2005
Avfallsbehandlingsavgifter 2 959 125,52 2 797 853,80
Avfallsskatt 1 532 490,00 1 519 860,00
Kostnader för transport av blandavfall 429 572,97
Ekoavgifter 795 189,08 753 644,88
Avgifter för insamling och behandling av bioavfall 277 382,35 214 766,77
Försäljningsintäkter 189 819,86 238 368,70
Vägningsavgifter 148 231,11 184 549,59
Skärgårdens avfallsavgifter 55 146,91 27 821,09
Övriga intäkter 1 202,68 3 454,19

6 388 160,48 5 740 319,02

NOTER TILL BOKSLUTET
2006



25

2006 2005

Noter om personalen och organens ledamöter personer personer
Arbetare 10 8
Tjänstemän ordinarie 8 8

tidsbundna 9,5 3,8
27,5 19,8

Styrelsens arvoden 2006 2005
Styrelsens arvoden 5 330,00 5 53,00

Övriga kostnader av rörelsen

Övriga rörelsekostnader 2006 2005
Avfallsskatt 1 532 490,00 1 519 860,00
Reservering för landskapsarbeten och eftervård 250 000,00 250 000,00
Konsulttjänster 205 299,99 151 367,91
Kundtjänstens trycknings-, 120 850,53
post- och telefonkostnader
Markarrenden 118 747,19 116 026,18
Rådgivningens material- 66 025,08 40 033,82
och informationskostnader
Förfarande vid miljökonsekvensbedömning 0,00 12 565,52
Övriga tjänster 304 726,56 503 098,74

Övriga rörelsekostnader sammanlagt 2 598 139,35 2 592 952,17

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
2006 2005

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

984 398,88 610 799,51

Räkenskapsperiodens vinst 274 308,74 373 599,37
1 716 507,62 1 442 198,88

NOTER TILL BOKSLUTET
2006
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Förändringar av anläggningstillgångar
2006 2005

Immateriella tillgångar
IT-system och annan kontorsmiljö 35 294,65 42 989,93
Ökning under räkenskapsperioden 1 654,23
Räkenskapsperiodens avskrivningar -10 380,26 -7 695,28
Bokföringsvärde 31.12 26 568,62 35 294,65

Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden

Tomt på Lovisa stads område 22 803,32 22 803,32
Tomt på Borgå stads område 327 600,00 327 600,00
Ökning under räkenskapsperioden
Räkenskapsperiodens avskrivningar 0,00 0,00
Bokföringsvärde 31.12 350 403,32 350 403,32

Bestående aktiva
Byggnader och konstruktioner

Lager- och kontorsbyggnad 203 369,87 225 195,21
summa 203 369,87 225 195,21
Ökning under räkenskapsperioden 0,00 0,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar -21 425,35 -21 825,34
Bokföringsvärde 31.12 181 944,52 203 369,87

Fasta konstruktioner och anläggningar
Fasta konstruktioner och anläggningar 1 119 977,38 967 845,06
Överföring till andra poster
summa 1 119 977,38 967 845,06
Ökning under räkenskapsperioden 365 222,53 478 330,48
Räkenskapsperiodens avskrivningar -344 167,56 -326 198,16
Bokföringsvärde 31.12 1 141 032,35 1 119 977,38

Maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier 534 657,45 359 901,47
Överföring till andra poster 0,00 0,00
summa 534 657,45 359 901,47
Ökning under räkenskapserioden 420 076,96 352 975,14
Räkenskapsperiodens avskrivningar -238 683,61 -178 219,16
Bokföringsvärde 31.12 716 050,80 534 657,45

Förskottsbetalningar och pågående konstruktioner
Pågående investeringar 836,48 14 171,73
Bokföringsvärde 31.12 0,00 836,48

Materiella tillgångar sammanlagt 2 389 430,99 2 209 244,50

NOTER TILL BOKSLUTET
2006



27

Aktier
Aktier 1 025,03 1 025,03
Ökning under räkenskapsperioden 0,00
Bokföringsvärde 31.12 1 025,03 1 025,03

Bestående aktiva sammanlagt 2 417 024,64 2 245 564,18

Rörliga aktiva
Väsentliga poster som ingår i de aktiva resultatregleringarna

Kundfordringar 2 371 874,10 832 124,02
Finansieringsfordringar för utvecklingsprojekt 46 894,35 0,00
Kalkylmässiga skattefordringar 29 571,36 7 455,13
Övriga aktiva resultatregleringar 38 882,36 61 347,57

Aktiva resultatregleringar sammanlagt 2 487 222,17 900 926,72

Obligatoriska reserveringar
Reservering för landskapsarbeten och eftervård 1 391 410,52 1 141 410,52

Skulder som förfaller senare än
efter fem år 0,00 0,00

Väsentliga poster som ingår i de passiva resultatregleringarna
Semesterlöner inklusive sociala kostnader 118 587,39 100 583,15

Räntor: lån från ägarna 2 666,55 2 308,55
lån från kreditinstitut 0,00

Övriga passiva resultatregleringar 9 145,44 16 134,81
Periodisering av inköp och löner 85 378,32
Utjämning av ersättning till entreprenörer 35 000,00
Korrigering av intäkter av blandavfallstransporter 24 578,02

Passiva resultatregleringar sammanlagt 275 355,72 119 026,51

NOTER TILL BOKSLUTET
2006

Säkerheter och ansvarsförbindelser
Bolaget har ansvar för följande avfallsupplag som skall stängas: 
- Upplaget för kommunalt avfall på Mömossen i Sibbo. Användningen upphör i januari 2007 och upplaget tillsluts under åren 2007-2017. Areal 3,0 hektar.  
- Upplaget för industriavfall på Mömossen i Sibbo. Användningen upphör cirka 2015 och upplaget tillsluts uner åren 2015-2020. Areal 1,2 hektar.
- Upplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå. Användningen upphör 2007 och upplaget tillsluts under åren 2008-2018. Areal cirka 5 hektar. 
Kostnadsansvaret för tillslutningen av upplagen av kommunalt avfall delas av Borgå, Sibbo och Borgnäs. För dessa kommande kostnader görs en
obligatorisk reservering.

Bolaget är medlem i Sydöstra Finlands anskaffningsring, som har konkurrensutsatt energiutvinningen ur avfallet. De bolag som ingår i ringen ingick
avtal med Kotka Energi Ab om energiutvinning ur avfall 15.11.2005. Östra Nylands Avfallsservice Ab har förbundit sig att leverera minst 15 000 ton
kommunalt avfall per år till Kotka Energi Ab för energiutvinning under 15 års tid från tidpunkten för idrifttagningen av kraftverket. Enligt planerna tas
kraftverket i drift år 2008. Enligt den ändring av avfallslagen som riksdagen har beslutat om och som träder i kraft 1.6.2007 är den mängd kom-
munalt avfall som kommunerna har beslutanderätt över på verksamhetsområdet betydligt större än nyssnämnda minimikvot. 

Bolaget har gett Sibbo kommun en inteckning på 22 000 euro för ett markområde som bolaget äger som säkerhet för miljöarbeten och eftervård på
det område där brytningsarbeten skall genomföras.

Bolaget har fått en förbindelse av sina ägarkommuner för uppfyllande av förpliktelsersom enligt det av Nylands miljöcentral beviljade tillståndet 
(YS 1702, Dnr UUS-2004-Y-843-121) krävs beträffande deponiverksamheten på Mömossens avfallsstation i proportion till kommunernas ägarande-
lar. Den givna förbindelsen gäller en situation där bolaget inte förmår uppfylla de förpliktelser som miljötillståndet kräver.
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Finansieringsanalys

Kassaflöde från rörelsen (A)
Rörelsevinst 487 225,59 593 734,57
Korrektivposter till rörelsevinsten

Avskrivningar enligt plan 614 656,78 533 937,94
Kostnader som inte innehåller avgifter
(reservering för landskapsarbeten) 250 000,00 250 000,00

Korrektivposter sammanlagt 864 656,78 783 937,94

Förändring i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga
räntefria affärsfordringar -1 586 295,45 -273 223,30
Förändring av kortfristiga
räntefria skulder 644 386,85 247 631,14

Förändring av rörelsekapital -941 908,60 -25 592,16

Finansieringsintäkter och -kostnader 3 836,62 1 214,84
Inkomstskatt -238 876,92 -228 805,17

Kassaflöde från rörelsen (A) 174 933,47 1 124 490,02

Kassaflöde från investeringar (B)
Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar -786 117,24 -817 970,37

Kassaflöde från investeringar (B) -786 117,24 -817 970,37

Kassaflöde från finansiering (C) 
Amortering av lån -46 171,20 -142 161,57
Upptagning av lån 200 000,00 0,00

Kassaflöde från finansiering (C) 153 828,80 -142 161,57

Förändring av kassaflöden (A+B+C) -457 354,97 164 358,08

Likvida medel i början av räkenskapsperioden 525 306,30 360 948,22
Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 67 951,33 525 306,30

Förändring av likvida medel -457 354,97 164 358,08

2006 2005
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VERKSAMHETSBERÄTTELSENS OCH BOKSLUTETS UNDERSKRIFTER 

Borgå 13.3.2007

Heikki Lappalainen Magnus Åström Mats Arola
styrelsens ordf. styrelsens vice ordf. styrelsemedlem

Jaakko Isotalo Päivi Kippo-Edlund Antti Mantere
styrelsemedlem styrelsemedlem styrelsemedlem

Juha Muhonen Veikko Raiskila 
styrelsemedlem styrelsemedlem

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör
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Bokslutsanteckning
Bokslutet ovan är uppgjort enligt god bokföringssed.
Revisionsberättelse över revisionen har avgetts i dag.

Borgå 2.4.2007
Oy Audiator Ab

Matti Kalliolahti 
KHT, JHTT
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FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER

Bokföringsbok Förvaringssätt
Försäljningsreskontra, dagbok Elektronisk lagring
Försäljningsreskontra, huvudbok Elektronisk lagring
Inköpsreskontra, dagbok Elektronisk lagring
Inköpsreskontra, huvudbok Elektronisk lagring
Huvudbokföring, dagbok Elektronisk lagring
Huvudbokföring, huvudbok Elektronisk lagring
Balansbok och bokslutsmaterial Pappersutskrift och inbunden bok

FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATSLAG

Verifikatets nummer och namn Förvaringssätt
1- Försäljningsfakturor Arkiveringstjänst (Enfo Oy)
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. – 31.12.2006. Verksamhetsberättelsen och bokslu-
tet, som avgetts av styrelsen och verkställande direktören, omfattar balansräkning, resultaträk-
ning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Efter utförd granskning, avger vi vårt utlåtan-
de 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 2.4.2007

OY AUDIATOR AB, OFR-samfund

Matti Kalliolahti
CGR,OFR

2006



32 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

Katariina Lossi, informatör
tel. 020 737 7072, 040 733 513

Vår kundtjänst ger råd
vardagar kl. 9–15.30 på nummer 

0200 70707
www.iuj.fi

AVFALLSSTATIONER:

DOMARGÅRDS AVFALLSSTATION 
Ritabackavägen 20, 06200 Borgå
tel. 020 737 7080, fax 020 737 7050
öppet: vardagar kl. 7.00–19.00
lö kl. 9.00–14.00

MÖMOSSENS SMÅAVFALLSSTATION
Skjutbanevägen 3, 04130 Sibbo
tel. 020 737 7085, fax 020 737 7086
öppet: ti kl. 11.00–19.00, fr kl. 9.00–17.00

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

SMÅAVFALLSSTATIONEN I STRÖMFORS
Industrivägen 1, 07970 Strömfors
tel. 0400 682 323
öppet: ons kl. 11.00–19.00


