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Avfallshanteringen i våra ägarkommuner inledde en ny era år 2008. 
Energiutvinningen ur avfall startade i det nya avfallskraftverket i 
Kotka, vilket höjde graden av utnyttjande av det avfall som kommu-
nerna ansvarar för till 85 procent. Den höga graden av utnyttjande 
är till fördel för oss alla, då vi därigenom undviker de utsläpp som 
uppstår vid nedbrytning av avfall på Domargårds avstjälpningsplats 
och förbränning av fossil naturgas i Kotka. 
 
Förbränning av avfall till energi har väckt mycket diskussion i avfalls-
branschen. Vissa misstänkte att förbränningen kommer att leda till 
minskad återvinning och inte sporrar till en minskning av avfalls-
mängden. Men europeiska exempel tyder på att det inte är så. I Tysk-
land, Danmark, Sverige och Holland, där avfall allmänt används som 
bränsle, fungerar återvinningen också effektivt. 

År 2008 vidtog vi också i övrigt kraftiga åtgärder för att minska ut-
släppen. Eftervården av de gamla avfallsupplagen på Domargård och 
Mömossen startade i gott samarbete med ägarkommunerna. Den 
största enskilda åtgärden var en dammvall som är över en halv kilo-
meter lång och som byggdes för att styra lakvattnet från den gamla 
avstjälpningsplatsen på Domargård till rätt plats. Mätning, uppsam-
ling och behandling av utsläpp på de tillslutna avstjälpningsplatser-
na kommer ännu att fortsätta i årtionden. 

Byggandet av en ny avfallscentral i Sköldvik är efter år 2008 betydligt 
närmare än tidigare. Detaljplanen för avfallscentralen fick laga kraft 
och det fattades beslut om att bygga en länge väntad parallellväg till 
Sköldvik. Parallellvägen är ockå en förutsättning för att avfallscentra-
len ska kunna byggas. Bolaget köpte de markområden som behövs 
för avfallscentralen. Nu inväntas beslut av myndigheterna om miljö-
tillstånd för avfallscentralen och tillstånd för marktäkt.

Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 9,3 miljoner euro. 
Omsättningen ökade med en miljon euro från föregående år. Huvud-
orsaken till ökningen var att avfallsmängden var större än året innan 
och att prishöjningar trädde i kraft i augusti. Kundpriserna höjdes på 
grund av extra kostnader till följd av energiutvinningen och ökade 
transportkostnader. Räkenskapsperiodens resultatet uppvisade en 
vinst på 435 399 euro.

Vår målsättning är att hålla kundpriserna lägre än i andra motsva-
rande bolag. Vi har i stort sett uppnått vårt mål, fastän energiutvin-
ningen ur avfall höjde kostnaderna jämfört med många områden 
som fortsätter deponera avfallet på avstjälpningsplatser. Förutom på 
kostnadseffektivitet vill vi också satsa på servicens kvalitet. År 2009 
kommer en kundenkät att göras för att mäta hur nöjda kunderna är 
med avfallshanteringens funktion. Responsen från kunderna beaktas 
då tjänsterna utvecklas. 

Under verksamhetsåret fortsatte arbetet på riksnivå med att förnya 
avfallslagstiftningen. Arbetet väcker stort intresse. Enskilda aktörer 
vill minimera kommunernas ansvar för avfallshanteringen. Dessut-
om vill man hindra kommunala bolag från att producera tjänster åt 

företag vilkas avfallshantering kommunerna enligt lagen inte ansva-
rar för.

I förnyelsen av avfallslagen borde man komma ihåg att avfallshante-
ringen är en volymbransch och att en uppdelning av ansvaret leder 
till ökade kostnader. Kommunernas gemensamma bolag kan plane-
ra och konkurrensutsätta den regionala avfallshanteringen effektivt 
till nytta för kunderna. Därför håller kommunernas avfallshanterings-
bolag allt tydligare på att bli upphandlingsbolag. Över hälften av 
Östra Nylands Avfallsservice Ab:s omsättning exklusive mervärdes-
skatt betalades som entreprenadersättning till de företag som sköter 
avfallshanteringen. 

Verksamheten effektiveras då den läggs ut på andra, eftersom alla 
då kan koncentrera sig på det som de är bäst på. När upphandlingar-
na dessutom görs tillsammans med lämpliga samarbetspartners blir 
upphandlingarna större och enhetskostnaderna därför i allmänhet 
lägre. Samarbete ger kraft!

Nya utmaningar väntar under år 2009!
Jag vill tacka våra kunder och samarbetspartners samt vår personal 
och våra ägare för gott samarbete under år 2008.
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Östra Nylands Avfallsservice Ab
Ankaregatan 8, 06100 Borgå
tel. 020 637 7070

kundtjänst tel. 0200 70707 (lna/msa) 
neuvonta@iuj.fi, kuljetus@iuj.fi, laskutus@iuj.fi
www.iuj.fi

Avfallsstationer
DOMARGÅRDS AVFALLSSTATION
Ritabackavägen 20, 06200 Borgå
Öppettider: vardagar 7–19, lö 9–14

MÖMOSSENS SMÅAVFALLSSTATION
Skjutbanevägen 3, 04130 SIBBO
Öppettider: ti 11–19, fr 9–17

LOVISA SMÅAVFALLSSTATION
Entreprenörsvägen 4, 07900 Lovisa
Öppettider: må 10–18, to 9–17

STRÖMFORS SMÅAVFALLSSTATION
Industrivägen 1, 07970 Strömfors
Öppettider: on 11–19

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör
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2 Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter de avfallshan-
teringsuppgifter som ägarkommunerna ansvarar för. 
Avfallstransporter, avfallsmottagning samt återvinning 
och behandling av avfall utgör grunden för verksamhe-
ten. Bolaget sköter också upplysningen om avfall, främ-
jar återvinning av avfall samt utvecklar landskapets av-
fallshantering. Verksamhetens kostnader täcks med av-
giftsinkomster och resultatet används för att trygga de 
miljöinvesteringar som lagen kräver. Bolaget delar inte 
ut dividend till sina ägare.

Östra Nylands Avfallsservice Ab ägs av Askola, Liljen-
dal, Lovisa, Pernå, Borgnäs, Borgå, Strömfors och Sib-
bo. Bolaget sköter invånarnas och de offentliga fastig-
heternas avfallshantering inom verksamhetsområdet. 

Avfallshanteringstjänsterna kan också utnyttjas av pri-
vata företag. På verksamhetsområdet bor cirka 92 000 
personer. 

Företaget erbjuder avfallstransport för bland- och bio-
avfall. Nätet för avfallsmottagning består av återvin-
ningsstationer och regionala insamlingsplatser, småav-
fallsstationer, ambulerande insamlingskampanjer och 
Domargårds avfallsstation. En stor del av avfallet går till 
återvinning. Bolagets egna avfallshanteringsfunktioner 
är huvudsakligen koncentrerade till Domargårds av-
fallsstation i Borgå. Planering, fakturering, kommunika-
tion och administrationsuppgifter sköts från bolagets 
kontor som finns i Borgå. Under verksamhetsåret hade 
bolaget 23 anställda.

Basuppgifter om bolaget
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Delägare

Styrelse

Organisation

Bolagets styrelse väljs årligen på bolagsstämman där alla ägarkommuner är representerade. 
Styrelsen sammanträdde 8 gånger under verksamhetsåret. Styrelsemedlemmar under verk-
samhetsåret var Magnus Åström (v.ordf), Jaakko Isotalo, Veikko Raiskila ,Heikki Lappalainen 
(ordf.), Markus Lindroos, Antti Mantere, Juha Muhonen och Päivi Kippo-Edlund.

ÄGARKOMMUNER

BOLAGSSTÄMMA
STYRELSE

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

 T R A N S P O RT TJ Ä N S T E R  M OT TAG N I N G S -  P L A N E R I N G  O C H  I N F O R MAT I O N   E KO N O M I
  TJ Ä N S T E R  U P P F Ö L J N I N G  O C H  R Å D G I V N I N G  O C H  P E R S O N A L

 Servicechef Driftschef Utvecklingschef Informatör Ekonomichef 
 + 4,5 personer + 8 personer + 2 personer + 1 person + 2,5 personer

Verksamhetspolicy

Östra Nylands Avfallsservice Ab är ett kommunägt avfallshanteringsbolag, som ansvarar för insamling, 

återvinning, slutdeponering av avfall, avfallsrådgivning samt allmän utveckling av avfallshanteringen på 

sina ägarkommuners område.

Bolagets verksamhetsidé är att erbjuda funktionella och kostnadseffektiva avfallshanteringstjänster till 

förmån för kunderna och miljön.

Vårt mål är att hålla kundavgifterna så låga som möjligt, garantera goda avfallshanteringstjänster och ökat 

utnyttjande av avfall samt styrning av avfall till återvinning i stället för till slutdeponering och därigenom 

minska verksamhetens miljöpåverkan. Vi förbättrar kontinuerligt våra tjänster och vår verksamhet så att 

kundernas önskemål beaktas och miljöpåverkan kan minimeras.

Våra åtgärder för att vi ska nå våra miljö- och kvalitetsmål samt förhindra miljöförorening:

•	 vi	erbjuder	våra	kunder	ett	servicenät	som	gör	det	möjligt	att	uppnå	kostnadseffektiv	och	 

miljövänlig avfallshantering i praktiken, 

•	 vi	ökar	den	allmänna	miljömedvetenheten,	

•	 vi	lyssnar	på	våra	intressentgruppers	behov,	

•	 vi	sköter	om	att	vår	personal	känner	sig	nöjd	och	kan	upprätthålla	sin	yrkeskunskap,	

•	 vi	planerar	och	konkurrensutsätter	våra	tjänster	på	ett	professionellt	sätt,	

•	 vi	följer	upp,	kontrollerar	och	förbättrar	vår	verksamhet	och	dess	konsekvenser	systematiskt,	

•	 vi	informerar	våra	intressentgrupper	om	vår	verksamhet	och	sköter	den	interna	 

informationsförmedlingen. 

I vår verksamhet förbinder vi oss att iaktta och aktivt följa med lagstiftningen samt myndighetsbestäm-

melserna. 

Verksamhetspolicyn godkändes på styrelsens möte 19.8.2008.

Delägare Aktier/st %-andel Invånarantal

Borgå 2 243 49,00 48 227
Sibbo 1 172 25,60 17 840
Lovisa 419 15,00 7 381
Askola 181 3,95 4 761
Pernå 179 3,91 3 944
Borgnäs 170 3,71 4 975
Strömfors 138 3,01 2 900
Liljendal 76 1,66 1 469

Sammanlagt 4 578 100,00 91 497 
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Utvecklingsprojekt3 Östra Nylands Avfallsservice Ab utvecklar avfallshante-
ringen på sitt verksamhetsområde utgående från kun-
dernas behov och på ett kostnadseffektivt sätt med 
beaktande av de allt strängare kraven i lagstiftningen 
samt miljöfrågorna. 

Förnyelse av avfallsavgiftstaxan
Den nya avfallsavgiftstaxan trädde i kraft 1.8.2008. Med 
den nya taxan styrs kunderna till en avfallshantering 
som motsvarar avfallshanteringsbestämmelserna. De 
fastigheter som inte ansluter sig till ordnad avfallshan-
tering debiteras i fortsättningen en årlig småavfallssta-
tionsavgift. För avfallskärl som inte motsvarar avfalls-
hanteringsbestämmelserna, till exempel kärl utan hjul 
eller sopsäck i ställning, debiteras en extra avgift på 5 
euro för tömningen. 
 
Nyttoanvändning av avfall främjas 
Det avfall som uppkommit vid fastigheterna efter sor-
teringen började levereras till Kotka Energi Ab:s avfalls-
kraftverk 3.11.2008. Energiutvinningen minskar avsevärt 
den största miljökonsekvensen av avfallshanteringen, 
dvs. utsläppen av växthusgas från avstjälpningsplatser-
na. Till avfallskraftverket i Kotka förs årligen 15 000 ton 
avfall från bolagets verksamhetsområde. Med avfallet 
producerar kraftverket processånga för en kartongfabrik 
samt el och värme. Avfallet transporteras till behandling 
direkt från fastigheternas avfallskärl.

Nästa utvecklingssteg i nyttoanvändningen av avfall är 
att främja insamling av returkartong vid fastigheterna. 
Tillsammans med ägarkommunerna har insamling av 
returkartong vid alla fastigheter med minst 20 lägen-
heter planerats och förberetts. Dessa fastigheter ska då 
ha ett separat avfallskärl för returkartong. Det är tänkt 
att insamlingen ska börja i februari 2010.   

Miljöinvesteringar vid Domargårds avfallsstation
Effektiveringen av systemen för vatten- och gasupp-

samling på Domargårds avfallsstation fortsätter. År 
2008 byggdes bl.a. en dammvall som styr vattnet. 
Uppsamlingen av deponigas effektiverades också ge-
nom att gasuppsamlingsnätet förnyades och byggdes 
ut samt en fackelbrännare togs i bruk. Slutdepone-
ringsområdet vid Domargårds avfallsstation byggs ut 
år 2009. Eftervården av de gamla avfallsupplagen på 
Domargård och Mömossen fortsätter i samarbete med 
ägarkommunerna. 

Utveckling av servicen vid småavfallsstationerna 
samt den regionala insamlingen 
Områdena för små leveranser vid Domargård och Mö-
mossen utvecklas sommaren 2009. Nya småavfallssta-
tioner planeras i Borgnäs och Askola. Nya återvinnings-
stationer anläggs vid behov bl.a. på nya bostadsområ-
den. Uppsamlingsbehållarnas ytor behandlas under år 
2009 och insamlingspunkternas små skräpkorgar för-
nyas.  Företaget kommer ytterligare att satsa på snygg-
heten vid insamlingspunkterna. 

Projektet att bygga en avfallscentral i Sköldvik 
framskrider
Detaljplanen för avfallscentralens område i Sköldvik 
fick laga kraft år 2008. Också projektet att bygga en pa-
rallellväg till Sköldvik, som är en förutsättning för av-
fallscentralen, kom i gång. Avfallscentralens markom-
råden är i bolagets ägo och avverkningen av träden på 
området sker sannolikt 2009. Den nya avfallscentralen 
kan enligt uppskattning tas i bruk 2014. För närvaran-
de pågår miljötillståndsprocesserna för brytningen och 
själva avfallscentralen.

Bolagets verksamhetssystem byggs upp 
Under verksamhetsåret började ett kvalitets- och miljö-
system byggas upp i bolaget. Systemet ska systematiskt 
utveckla hur miljöfrågorna leds och miljövårdsåtgärderna 
leder till resultat. Samtidigt säkerställer man att kunder-
nas krav samt de lagstadgade kraven uppfylls.

-02

Bolaget  
bildas

-06

Transporten av  
blandavfall startar

En småavfallsstation  
öppnas i Strömfors

-08

Systemet för  
gasuppsamling vid 
Domargårds  
avfallsstation förnyas
Vattensystemen vid 
Domargårds avfalls-
stationen finjusteras

Energiutvinning ur 
blandavfall startar

-04

Lakvattnet från avstjälp-
ningsplatsen vid Mömossens 
avfallsstation leds till avlopp

Nätet av återvinningss-
tationer förnyas

Regionala insamlingsplatser 
för blandavfall tas i bruk

MKB för den nya avfalls-
centralen blir färdig

-07

Strängkompostering av bioavfall 
upphör och bioavfallet förs till en 
komposteringsanläggning

Avstjälpningsplatsområdet 
på Mömossen stängs

Nytt slutdeponeringsområde 
vid Domargårds avfallsstation 
tas i bruk

Vattensystemen vid  
Domargårds avfallsstation förnyas

-05

Enhetliga avfallshanterings-
bestämmelser i alla kommuner
Insamling av bioavfall  
inleds i alla kommuner 
Ekoavgift tas i bruk

Ny utjämningsbassäng vid 
Domargårds avfallsstation

Den nya avfallscentralen i Sköldvik kommer att byggas som en hög-
klassig miljöteknisk central. Det område som är planlagt för avfalls-
centralen ligger mellan den parallellväg som ska byggas till Sköldvik 
och den existerande järnvägen.

”Kostnadseffektivitet är en av hörnstenarna i vår verk-
samhet. I utvecklingsprojekten kan kostnadseffektivi-
tet uppnås genom god planering och systematisk kon-
kurrensutsättning” - utvecklingschef Vesa Heikkonen -
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Avfallstransporter4
Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter bostadsfastig-
heternas, de offentliga fastigheternas och avtalskun-
dernas transporter av bland- och bioavfall. Transpor-
terna konkurrensutsätts regelbundet bland privata 
transportentreprenörer. Östra Nylands Avfallsservice 
Ab:s egen personal sköter kundtjänsten, faktureringen 
och transportstyrningen samt övervakningen. Priserna 
för tömning av avfallskärlen följer kommunernas av-
fallsavgiftstaxa. 

Transport av blandavfall
Transporten av blandavfall under verksamhetsåret 
omfattade cirka 29 000 bostadsfastigheter och offent-
liga fastigheter. Av transportkunderna hade cirka 83 
procent ett eget avfallskärl och 17 procent använde 
ett kärl som var gemensamt för flera fastigheter. Utö-
ver den kommunalt ordnade avfallshanteringen skötte 
bolaget också blandavfallsservicen för cirka 250 före-
tag. Avfallshanteringen för fastigheterna på det inkor-
porerade området i Sibbo överfördes till SAD Avfalls-
hantering i slutet av verksamhetsåret. Förändringen 
gällde cirka 700 fastigheter. 

Insamling av hushållsavfall med båt
Regelbunden transport av blandavfall ordnades tradi-
tionellt också med båttransport i Sibbo inre skärgård. 
I insamlingen med båt deltog 124 skärgårdsfastighe-
ter. Avfallet hämtades från deras bryggor under på för-
hand överenskomna veckor. 

Transport av bioavfall
Transporten av bioavfall omfattade under verksam-
hetsåret cirka 1 000 bostadsfastigheter eller offentliga 
fastigheter. Dessutom skötte bolaget cirka 100 före-
tags bioavfallsservice. Alla fastigheter med minst fem 
lägenheter samt de offentliga fastigheter där det upp-
kommer mer än 20 kg bioavfall i veckan är med i in-
samlingen av bioavfall. 

År 2008 samlades det in cirka 2 200 ton bioavfall. Det 
här är 13 % mer än året innan. 

Uthyrning av avfallskärl
Bolaget hyr ut avfallskärl för både bland- och bioav-
fallsinsamling. Kärlstorlekarna är 140 l, 240 l och 660 l. I 
slutet av verksamhetsåret var cirka 1 300 kärl uthyrda.

Transport av blandavfall:
HFT Network Oy/ 
Environet Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Porvoon Huoltomiehet Oy 
SITA Finland Oy 
Nylands Transport Ab
Strand P-G  
(transport med båt)

Transport av bioavfall: 
SITA Finland Oy

Kärltransporter:
Transportfirma  
Kim-Johan Nuikka Ky

Samarbetspartners  
år 2008

Blandavfallshanteringen kan skötas på flera olika sätt vid bostadsfastigheterna. Det vanligaste sättet är att an-
vända ett eget avfallskärl. Ett gemensamt kärl tillsammans med en granne eller ett väglag är också ett populärt 
alternativ. Enligt kommunernas beslut debiteras från 1.8.2008 en s.k. småavfallsstationsavgift av de fastigheter 
som inte är anslutna till ordnad avfallshantering. Småavfallsstationsavgiften är en årsavgift som berättigar till 
användning av avfallsstationerna för att ordna den lagstadgade avfallshanteringen. 

Ordnad avfallshantering för bostadsfastigheter

2007 2008

”I transporterna används ett s.k. TCS-system (Transport Control System) baserat på satellitnavigering. I var-
je bil finns en terminal där förarna kan avläsa tömningslistorna. Via terminalen kvitterar förarna att töm-
ningarna är gjorda och förmedlar eventuella tömningsproblem till kundtjänsten. Med hjälp av systemet 
kan man i realtid följa med hur transporterna framskrider” -körplanerare Marina Bäcklund-

Kundernas kärl för blandavfall tvättas avgiftsfritt en gång om året och kärlen för bioavfall två gånger om 
året. Tvättomgången gäller de avfallskärl som är i regelbunden användning och kan flyttas mauellt. Av-
fallskärlen tvättas i tvättbilen i samband med tömningen. Tvättvattnet samlas upp. På bilden tvättar föra-
ren Jyri Vuorinen ett 660 l avfallskärl.

cirka 33 000 fastigheter
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Mottagning av avfall5
Östra Nylands Avfallsservice Ab:s nät för avfallsmot-
tagning omfattar återvinningsstationer och regionala 
insamlingsplatser, småavfallsstationer, ambulerande 
insamlingskampanjer och Domargårds avfallsstation. 
Insamlingen av återvinnbart avfall och problemavfall 
från bostadsfastigheter täcks med ekoavgiften. För 
blandavfall, byggavfall och annat avfall som ska depo-
neras på avstjälpningsplatsen debiteras en behand-
lingsvgift.

Återvinningsstationer
I slutet av år 2008 fanns det 96 st återvinningsstatio-
ner. Under verksamhetsåret installerades en ny station 
vid det nya affärscentret i Kungsporten. På det inkor-
porerade området i Sibbo fanns två återvinningssta-
tioner som såldes till SAD Avfallshantering. Alla åter-
vinningsstationer tar emot papper, returkartong, små 
metallföremål och glas. 

Regionala insamlingsplatser
I slutet av år 2008 fanns det 19 st regionala insamlings-
platser för blandavfall. De regionala insamlingsplatser-
na är ett alternativ till ett eget blandavfallskärl, till ex-
empel om fastigheten saknar vägförbindelse. En sär-
skild årsavgift betalas för användningen. De regionala 
insamlingsplatserna hade under verksamhetsåret cirka 
3 200 st användare. 

Avfallsstationer

Bolget upprätthåller förutom Domargårds avfallssta-
tion också tre småavfallsstationer i Sibbo, Lovisa och 
Strömfors. Vid småavfallsstationerna tas främst åter-
vinnbart avfall, problemavfall samt små mängder 
blandavfall emot. Domargårds avfallsstation i Borgå tar 
förutom återvinnbart avfall och problemavfall också 
emot bl.a. bland- och byggavfall, marksubstans, risk-
avfall och asbestlaster. Domargårds avfallsstation tar 
också emot vätskeformigt avfall och slam från Borgå 
avloppsreningsverk.  

Domargårds avfallsstation håller öppet vardagar och 
lördagar. Småavfallsstationerna är öppna 1–2 dagar i 
veckan samt några vår- och höstlördagar.   

Ambulerande Otto-insamlingar
Under verksamhetsåret ordnade bolaget traditionsen-
ligt två rundor för insamling av problemavfall och me-
tallskrot. Otto-uppsamlingsbilarna ambulerade 12.5.-
29.5.2008 och insamlingsbåten 7.7.-23.7.2008. Insam-
lingsrundorna omfattar över 100 på förhand överens-
komna hållplatser där problemavfall och metallskrot 
från hushållen tas emot avgiftsfritt. Mot avgift tar bå-
ten också emot annat avfall som är svårt att transpor-
tera, till exempel möbler. Otto-insamlingarna har med 
åren blivit allt populärare.

Återvinnbart avfall och problemavfall 
som tagits emot vid avfallsstationerna

Återvinnbart avfall som tagits emot vid 
återvinningsstationerna

Invånarna använder återvinningsstationerna mycket flitigt. 
Tömningarna sker oftare på sommaren, då de populäraste sta-
tionerna töms flera gånger i veckan. Nya återvinningsstationer 
installeras för att komplettera det existerande nätet då bo-
stadsområdena utvecklas och förändras.

Samarbetspartners  
år 2008:
ÅTerVINNINGSSTATIoNer ocH reGIoNALA  
INSAMLINGSPLATSer:
Paperinkeräys oy
Porvoon Huoltomiehet oy 

oTTo-INSAMLINGeN:
Bodö Båtvarv  
(insamling med båt)
ekokem-Palvelut oy
Ser-producentsamman- 
slutningen NerA 
Stena Metalliyhtymä oy
Stena Technoworld oy

www.iuj . fi
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Återvinning och behandling av avfall6 Östra Nylands Avfallsservice Ab främjar återvinning 
av avfall. Återvinningen och behandlingen av avfallet 
sköts av bolag som valts genom konkurrensutsättning 
eller som egen verksamhet. Bolagets egna avfallshan-
teringsfunktioner är koncentrerade till Domargårds av-
fallsstation i Borgå. 

Slutdeponering och specialbehandling av 
avfall
På Domargårds avfallsstation används en avstjälp-
ningsplats som togs i bruk 2007 och omfattar 1,9 hek-
tar. Förutom kommunalt avfall och byggavfall tar om-
rådet också emot riskavfall och asbestavfall som ome-
delbart måste täckas. En stor del av hushållens bland-
avfall går från 3.11.2008 till Kotka Energi Ab:s avfalls-
kraftverk för energiproduktion. Det här minskade mil-
jöbelastningen från Domargårds slutdeponeringsom-
råde. Sandslam och avfall från fettavskiljare tas emot i 
en sedimenteringsbassäng, där den fasta substansen 
avskiljs och vattnet avleds till avloppsreningsverket för 
behandling. 

På Mömossens avfallsstation i Sibbo finns ett slutde-
poneringsområde för deponidugligt produktionsavfall 
från Sköldviksområdet. Området togs i bruk år 1995.

Nyttoanvändning av avfall som material
Returkartong, metall och papper som tas emot går till 
industrin för materialåtervinning. Insamlat glas krossas 
och används som ersättning för grus i gasbrunnarnas 
uppsamlingsskikt på Domargårds avfallsstation.  

Det bioavfall som samlats upp från bolagets kund-
fastigheter har sedan 2007 behandlats i Envor Biotech 
Oy:s komposteringsanläggning, där det blir till mylla 
som används för jordförbättring och anläggning av 
grönområden. På komposteringsfältet vid Domargårds 
avfallsstation behandlas fortsättningsvis räfsavfall som 
förts till avfallsstationerna samt slam från Borgå av-
loppsreningsverk. Den färdiga myllan används i av-
fallsstationens konstruktioner och vid eftervård av 
gamla slutdeponeringsområden. Marksubstans, tegel, 
betongstycken och asfaltkross som tas emot vid av-
fallsstationen utnyttjas också i avfallsstationens kon-
struktioner. 

Problemavfallet levereras till Ekokem Oy för behand-
ling. En del av problemavfallet såsom smörjoljor be-
handlas för att återanvändas. En stor del av el- och 
elektronikskrotet går via producentsammanslutning-
arna och blir också till nytt material. 

Energiutvinning ur avfall
En stor del av det blandavfall som samlats in från bo-
lagets kundfastigheter har sedan 3.11.2008 utnyttjats 
för energiproduktion. Avfallet transporteras direkt från 
fastigheterna till Kotka Energi Ab:s avfallskraftverk där 
det blir till industriånga, fjärrvärme och el. 

Det träavfall som tas emot vid avfallsstationerna gick 
år 2008 via Biowatti Oy till bränsle. Tryckimpregnerat 
virke och en stor del av problemavfallet går också till 
energiutvinning.

Mottagen avfallsmängd  
2004–2008

Slutdeponerad avfallsmängd 
2004–2008

”På några år har avfallshanteringen föränd-
rats från avstjälpningsplatser till noggrant 
styrd och kontrollerad miljöteknik. År 2008 
gjordes satsningar på att samla upp och be-
handla deponigasen från Domargårds av-
fallsstation. ” -driftschef Arto Heiman-

AVFALLSSTATIoNer:
e. P. Athen oy  
(maskinarbeten)
Transport- och byggtjänst Ikävalko oy  
(flisning av trä)
Maarakennus rasimus oy  
(avfallskompaktor)
Pivotex oy  
(Scalex-vågprogram)

NyTToANVäNDNING AV AVFALL:
Biowatti oy  
(trä)
corenso oy  
(returkartong)
Demolite oy  
(tryckimpregnerat virke)

ekokem oy  
(problemavfall)
envor Biotech oy  
(bioavfall)
Kotka energi Ab  
(blandavfall)
Paperinkeräys oy  
(papper)
Ser-producentsammanslutningar  
electrolux oy. elker oy,  
NerA och SerTy 
(el- och elektronikskrot)
Stena Metalliyhtymä oy  
(metall)

Vid Kotka En-
ergi Ab:s av-
fallskraftverk 
hanteras år-
ligen 90 000 
ton hushålls-
avfall. Av det 
kommer cirka 
15 000 ton 
från Östra Ny-
land. Allt det 
här hamnar 
alltså inte på 
avstjälpnings-
platsen, vilket 
innebär att 
den största 
miljöolägen-
heten av av-
fallshante-
ringen, nämli-
gen utsläppen 
av växthusga-
ser, minskar 
betydligt. In-
till kraftverket 
finns Sonoco-
Alcore Oy:s 
kartongfabrik 
som använder 
processångan 
från kraftver-
ket.

Samarbetspartners år 2008:
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Östra Nylands Avfallsservice Ab beaktar i all sin verk-
samhet att miljöpåverkan ska hållas under kontroll och 
minskas.  Verksamheten styrs av miljötillstånd, som 
innehåller bestämmelser om mängden avfall som tas 
emot, tillåtna metoder för avfallsbehandling, lagring 
av avfall samt drifts-, konsekvens- och utsläppskon-
troll. Miljöns tillstånd och verksamhetens miljökon-
sekvenser följs kontinuerligt upp av den egna perso-
nalen och en utomstående konsult. Kontrollresultaten 
rapporteras regelbundet till miljömyndigheterna. 

Under verksamhetsåret började ett kvalitets- och mil-
jösystem byggas upp. Med hjälp av systemet säker-
ställs och utvecklas hanteringen av miljöfrågorna sys-
tematiskt liksom också resultatet av miljöskyddsåtgär-
derna. 

I oktober 2008 tillsattes en miljöpanel bestående av in-
vånare som bor i närheten av Domargårds avfallssta-
tion. Invånarna i panelen ger akt på eventuella kon-
sekvenser av avfallsstationens verksamhet, t.ex. lukt, 
buller, nedskräpning, damm och förekomst av skade-
djur. Miljöpanelens resultat används för att styra och 
utveckla verksamheten. 

Vattenkontroll
Det vatten som lakas genom avfallsupplaget på Do-
margårds avfallsstation samt dagvattnet från lager- 
och behandlingsfälten leds via utjämningsbassäng-

er till avloppsreningsverket. Under verksamhetsåret 
gjordes ändringar i avloppssystemet och rörledning-
arna för att öka utjämningsvolymen i den södra utjäm-
ningsbassängen. Samtidigt höjdes kapaciteten för av-
loppsledningen till avloppsreningsverket. På området 
byggdes också en isoleringsvall för att förbättra upp-
samlingen av lakvatten. Med dessa åtgärder minska-
des risken för att vattnet i utjämningsbassängerna ska 
rinna över, vilket kunde medföra olägenheter för vat-
tendraget.    
Belastningen av yt- och grundvattnet har minskat be-
tydligt när lakvattnet har kunnat hållas effektivare un-
der kontroll.   

Deponigaser
Ungefär hälften av den deponigas som uppstår på av-
stjälpningsplatser är metan, som har 21 gånger större 
inverkan på klimatförändringen än koldioxid. Miljö-
konsekvenserna av deponigasen minskas då gasen 
samlas upp och utnyttjas. Den gas som samlades upp 
på Domargårds avfallsstation år 2008 utnyttjades i 
fjärrvärmeproduktionen vid Borgå Energis värmeverk. 
Under verksamhetsåret förnyades gasuppsamlings-
systemet och antalet uppsamlingsbrunnar ökades 
från sju till femton. På hösten utrustades gasuppsam-
lingssystemet med en fackelbrännare för att minimera 
miljökonsekvenserna.  I facklan bränns deponigasen 
till koldioxid under de perioder då det är service- och 
driftsavbrott vid Borgå Energi.

Miljöansvar7

Domargårds ytvattenbelastning vid provpunkten närmast avfallsstationenGrundvattnets kloridhalter vid de fyra provpunkterna norr om Domargård
”Miljökon-
sekvenserna 
kontrolleras 
regelbundet 
både på av-
fallsstationens 
område och 
utanför. Då 
eventuella av-
vikelser sker 
reagerar vi 
omedelbart.” – 
kvalitets- och 
miljöexpert 
Anna Repo-

Samarbetspartners år 2008:
Borgå energi Ab  
(deponigas) 
Borgå Vatten  
(avloppsvattenbehandling)
ekokem-Palvelut oy  
(isoleringsvall)
FcG Planeko oy  
(planering)
Finlands miljöcentral  
(övervakning)
Helsingfors Vatten  
(avloppsvattenbehandling) 
Matti ettala oy  
(planering) 
Meteorologiska institutet  
(mikrometeorologiska mätningar)
Novalab oy  
(analyser)
Pöyry environment oy  
(planering)
rakemi oy  
(vattensystem)
ramboll Analytics oy  
(analyser)
ramboll Finland oy  
(vattenkontroll och planering)
Sarlin Hydor oy  
(gaskontroll)
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Kommunikation och kundtjänst Personal8 9
Målet för Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kommuni-
kation är att hålla invånarna och andra intressenter in-
formerade om hur avfallshanteringen är ordnad, änd-
ringar i systemet och framtida utveckling samt att sty-
ra dem till att undvika avfall och att sortera det. 

År 2008 ordnades en enkät bland mässbesökare i 
Borgnäs om hur nöjda kunderna är. Enkäten besvara-
des av 66 mässbesökare och svarens medeltal blev 4,1 
(på skalan 1–5). En mera omfattande enkät om kun-
dernas tillfredsställelse görs med två-tre års mellan-
rum. Kommentarerna från kunderna antecknas i ett re-
sponsregister. Alla dessa kommentarer behandlas och 
beaktas. 

16

Information till invånarna:
•	 Kundtidningen	Återvinnare	sänds	en	gång	om	året	

till alla hushåll och sommargäster
•	 Ett	kundmeddelande	sänds	som	bilaga	till	avfalls-

fakturan 3–4 gånger om året
•	 Anvisningar	och	guider	delas	ut	vid	olika	 tillfällen	

och sänds separat enligt överenskommelse
•	 Guiden	Sortera!	sändes	till	alla	hushåll	och	sommar-

gäster i januari 2009 
•	 År	2008	gavs	avfallsrådgivning	i	skolor	och	daghem	

vid 31 tillfällen
•	 Dessutom	mångsidiga	och	uppdaterade	webbsidor:	

www.iuj.fi

En central målsättning för Östra Nylands Avfallsservice 
Ab är att se till att personalen mår bra och att nivån på 
deras kunskap och färdigheter kontinuerligt utvecklas. 
Vår personalpolitik är ansvarsfull och långsiktig.  Under 
2008 utfördes sammanlagt 23,5 årsverken i bolaget. 
Flera visstidsanställda fick ordinarie anställning under 
det gångna året. Till följd av att anställningar blev ordi-
narie minskade användningen av hyrd arbetskraft till 
0,07 årsverken. Visstidsanställda och hyrd arbetskraft 
behövs dock fortfarande bl.a. under semestertider.  

År 2008 gjordes för första gången en undersökning av 
hur nöjd personalen är. Undersökningen kommer att 
göras regelbundet med två-tre års mellanrum. Under-
sökningen utfördes av en utomstående konsult. Svars-
procenten var 68 %. Över 82 procent av de svarande 
var nöjda med sin arbetsplats och 95 procent var nöj-
da med sina arbetsuppgifter. Ledningsgruppen gjorde 

upp en plan för att åtgärda de olika utvecklingsobjekt 
som framkommit i enkäten. 

Utbildning
Personalen deltog aktivt i fortbildning under verksam-
hetsåret. För hela personalen ordnades bland annat 
miljö- och kvalitetsutbildning om verksamhetssyste-
met samt förstahjälputbildning. Utbildningsbehovet 
kartläggs årligen genom utvecklingssamtal. 

Arbetshälsa och initiativverksamhet främjas
Bolaget stöder fritidsverksamheten ekonomiskt. Jämsides 
med motionsförmånen togs också kulturstöd i bruk. 
Vårens motions- och rekreationsdag ägnades åt att fira 
sig nedför berg samt kyrkbåtsrodd och trapetshopp. 
För att främja initiativ- och rekreationsverksamhet till-
sattes en initiativgrupp med en representant från varje 
arbetsgrupp. 

Antal anställda 31.12. st 26  21
Alla årsverken årsv. 23,50 25,70
De visstidsanställdas andel av antalet årsverken % 12,30 37,00
Användning av inhyrd arbetskraft årsv. 0,07 0,47
Personalens genomsnittliga ålder år 42,30 43,20
Andel män i personalen % 35,00 33,00
Andel kvinnor i personalen % 65,00 67,00
Personalens utbildning, högre högskoleexamen % 15,40 10,00
Personalens utbildning, yrkesskola och institut % 30,80 28,00
Personalens utbildning, grundskola och annat % 46,20 62,00
Kostnader för personalutbildning €/årsv. 1 093,00 601,00
Kostnader för personalens rekreations- och fritidsverksamhet  €/årsv. 304,00 274,00
Regelbundna utvecklingssamtal  % 100,00 100,00
Frånvaro på grund av olycksfall D/årsv. 2,80 0,00
Sjukfrånvaro och frånvaro på grund av olycksfall d/årsv. 11,50 7,70
Företagshälsovård € /årsv. 191,00 177,00
Arbetarskydd € /årsv. 185,00 45,00
Omsättning/årsverken € /årsv. 397 298,00 322 664,00
Pris per årsverke € /årsv. 40 423,00 35 787,00

Nyckeltal beträffande personalen Enhet 2008 2007

”Vår kundtjänst besvarade cirka 13 000 samtal under verksamhetsåret. Samtalen handlade oftast 
om tömning av avfallskärlen. Avfallsstationernas service och avfallssorteringen intresserade också.” 
– servicechef Tuija Klaus -

Sortera!
Sortera!

Hemmets sorteringsguide

|   Askola   |   Borgnäs   |   Borgå   |   Liljendal   |   Lovisa   |   Pernå  |   Sibbo   |   Strömfors   |

Östra Nylands Avfallsservice Ab

Kompostera!
Kompostera!

Östra Nylands Avfallservice Ab

Offentligt meddelande,  

delas ut  

till alla hushåll

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kundtidning  

1  •  2009

”AVFALLSPOLITIK

 i vår familj””AVFALLSPOLITIK

 i vår familj”

Ta tillvara  

insamlings-

bilarnas och  

-båtens  

tidtabeller

Ta tillvara  

insamlings-

bilarnas och  

-båtens  

tidtabeller

Samarbetspartners år 
2008:
ecomond oy  
(TCS-transportkontrollsystem)
enfo oyj  
(utskrift av fakturor)
Mediebolaget Kvaliitti oy  
(kommunikationsmaterial)
SMS Testing oy  
(datakommunikation)
Sonera oy  
(telefonservice)
Studio Mielikuva oy  
(printkommunikation)
TietoMitta oy  
(JHL-kundsystem)

Vid personalens förstahjälputbildning testades de 
nya färdigheterna.

På vårens motionsdag överskred personalen gränser-
na och prövade på olika specialgrenar.
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ekonomiskt ansvar10
Östra Nylands Avfallsservice Ab delar inte ut dividend 
till sina ägare. Bolaget producerar kostnadseffektiva, 
högklassiga avfallshanteringstjänster som uppfyller 
myndigheternas krav för ägarkommunernas invånare 
och fastigheter. Dessutom betjänar bolaget närings-
livet som producent av avfallshanteringstjänster. Bo-
laget täcker alla kostnader inom avfallshanteringen 
samt avfallsskatten med avfallsavgifter.

År 2008 var resultatet av bolagets verksamhet 435 398 
euro. Bolagets omsättning ökade under året med 
1 044 030 euro eller 12,6 %. För verksamheten år 2008 
betalade bolaget inkomstskatt 154 401 euro och av-
fallsskatt 1 747 290 euro. 

Avfallsavgifter
Hanteringsavgifterna för kommunalt avfall på Östra 
Nylands Avfallsservice Ab:s verksamhetsområde har 
legat under landets medeltal från 2003 till 2008. Enligt 
en jämförelse gjord av Kommunförbundet var den ge-
nomsnittliga hanteringsavgiften för kommunalt avfall i 
Finland 105,92 euro per ton i januari 2008. Vid motsva-
rande tidpunkt var Östra Nylands Avfallsservice Ab:s 
mottagningsavgift för blandavfall 89,67 euro per ton. 
Tömningsavgiften för ett 240 l kärl med blandavfall i 
kommunerna på bolagets verksamhetsområde var i 
januari 2008 i genomsnitt 4,89 euro per tömning. Vid 
motsvarande tidpunkt var det riksomfattande medel-
talet på områden där kommunen ordnar avfallshan-
teringen 5,53 euro per tömning och i kommuner med 
avtalsbaserad avfallshantering 6,05 euro per tömning. 

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s mottagningsavgift 
för kommunalt avfall i början av år 2009 var 105,59 eu-
ro per ton. 46,4 % av behandlingsavgiften för kommu-
nalt avfall var skatt. Tömningsavgiften för ett 240 liters 

På Domargård och Mömossen fortsätter eftervården av de gamla avfallsupplagen som stängdes 2007. År 2008 satsades speciellt på att effek-
tivera insamlingen av avloppsvatten på Domargård genom att en dammvall byggdes för att isolera det gamla och det nya avfallsupplaget på 
avfallsstationen.  

avfallskärl var i genomsnitt 5,99 euro per tömning. År 
2008 höjdes priserna från 1.8. Det här var nödvändigt 
för att energiutvinningen ur blandavfallet skulle kunna 
starta.

Bolaget uppbär en ekoavgift av bostadsfastigheterna 
på sitt verksamhetsområde. Ekoavgiften är baserad 
på antalet bostäder på fastigheten. Med ekoavgiften 
täcks alla avfallshanteringstjänster som kommuninvå-
narna får utnyttja gratis eller till ett pris som inte täcker 
kostnaderna. Ekoavgiftens storlek beror på fastighe-
tens användningsändamål och den mängd avfall som 
produceras där. För fasta bostäder är ekoavgiften 20 
euro per år inklusive skatt, för fritidsbostäder 18 euro 
och för en andra bostad i egen användning 5 euro per 
år. I januari 2008 användes ekoavgift i 188 kommuner 
i Finland. Avgiftens genomsnittliga storlek var för eg-
nahemshus 30 euro per år och för fritidsfastigheter 13 
euro per år. 

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s avfallsavgifter är ba-
serade på kostnadsberäkning och bolaget täcker al-
la sina verksamhetskostnader med avfallsavgifterna. 
Ägarkommunerna fastställer de offentligrättsliga av-
fallstaxorna. Beslut om de avfallsavgifter som kommu-
nen inte ansvarar för fattas av bolagets styrelse. 

Investeringar
Från 2003 till 2008 har bolaget investerat sammanlagt 
5 528 519 euro i utveckling av avfallshanteringen. Un-
der denna tid har avskrivningar gjorts för sammanlagt 
3 114 791 euro, vilket på årsnivå är i genomsnitt 9,2 % 
av omsättningen. Under år 2008 investerade bolaget 
sammanlagt 1 127 302 euro i att utföra avfallshante-
ringen. Största delen av investeringen gick till att skaffa 
mark på det område där en ny avfallscentral planeras.

balansomslutning, € 2 959 743 3 671 797 4 972 198 5 864 726 6 862 850
omsättning/invånare, € 46,39 63,78 69,66 89,38 102,04
rörelseresultat av omsättningen, % 5,30 10,30 7,60 3,80 3,80
soliditetsgrad, % 34,60 39,30 34,50 30,50 32,40
köptjänster av omsättningen, % 25,00 28,50  34,00  44,60 54,90
avfallsskattens andel av omsättningen, % 27,60  26,50  24,00  18,40 18,70

Nyckeltal för ekonomin 2004 2005 2006 2007 2008

Skatter  2 029 305 e

Köptjänster och  
material  6 360 810 e

PENNING-
STRÖM  
10 477 026 e

Investeringar och finansering   
1 136 973 e

Avfallsavgifter  
9 336 506 e
Övriga intäkter 
895 743 e

Upptagna lån 
200 000 e

Personalkostnader  949 938 e

Investeringens penningströmHanteringsavgifter för blandavfall

Årsavskrivningar och investeringar Omsättningens utveckling
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Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab

Styrelsens verksamhetsberättelse 2008
Räkenskapsperioden 1.1.2008 – 31.12.2008
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Styrelsens verksamhetsberättelse 2008
Räkenskapsperioden 1.1.2008 – 31.12.2008

Delägare

Bolagets samtliga aktier har samma rättigheter och antal röster. Vid beslut om grunderna för bolagets avgiftspolitik på den ordina-
rie bolagsstämman förutsätts dock kvalificerad majoritet på 2/3.

Förvaltning
Bolagsstämman hölls 24.4.2008 i Borgå. Stämman valde följande ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter:

 ordinarie medlemmar Suppleanter
Borgå Päivi Kippo-Edlund Gunilla Backman
 Heikki Lappalainen Anneli Lehtinen
 Juha Muhonen Dan Stenbäck
Sibbo Veikko Raiskila Merja Siltala
 Magnus Åström Juhani Rantala
Lovisa Jaakko Isotalo Guy Öhberg
Askola och Borgnäs Tapani Lempinen (till 23.4.)  Antti Mantere  (till 23.4.)
 Antti Mantere (från 24.4.) Tapani Lempinen (från24.4.)
Liljendal, Pernå och Strömfors Mats Arola (till 23.4.) Markus Lindroos  (till 23.4.)
 Markus Lindroos (från 24.4.) Mats Arola (från 24.4.)

Styrelseordförande var Heikki Lappalainen från Borgå och vice ordförande Magnus Åström från Sibbo. Styrelsen sammanträdde 8 
gånger under år 2008. 
Bolagets verkställande direktör var teknologie doktor Juha-Heikki Tanskanen.
Bolagets revisor var Oy Audiator Ab.

•	 Avfallsförbränning	och	energiutvinning	ur	avfall	i	samarbete	
med Kotka Energi Ab samt tre andra kommunala avfallshan-
teringsbolag (Kymenlaakson Jäte Oy, Metsäsairila Oy, Päijät-
Hämeen Jätehuolto Oy) togs i drift. Under verksamhetsåret 
låg tyngdpunkten speciellt på att utveckla slagghantering-
en. 

•	 Förberedelserna	för	ibruktagningen	av	en	ny	avfallscentral	i	
Sköldvik framskred i god takt. Under verksamhetsåret skaf-
fades markområden för avfallscentralen och detaljplanen för 
avfallscentralen fick laga kraft. Projektet var dessutom kon-

centrerat på processerna för att få miljötillstånd för avfalls-
centralen samt täkt- och miljötillstånd för marktäkten. Till-
ståndsansökningarna är nu hos myndigheterna för behand-
ling. 

•	 Eftervård	av	de	gamla	avfallsupplagen	som	stängdes	år	2007	
på Domargård och Mömossen. Speciellt satsades på att ef-
fektivera insamlingen av avloppsvatten på Domargård ge-
nom att en dammvall byggdes för att isolera det gamla och 
det nya avfallsupplaget på avfallsstationen.

Allmänt
Östra Nylands Avfallsservice Ab är ett aktiebolag som ägs av 
åtta kommuner med ett sammanlagt invånarantal på 91 497 
personer i slutet av år 2008. Enligt delägaravtalet är bolagets 
uppgift att sköta avfallshanteringen inom avtalskommunerna 
enligt kraven i avfallslagen på ett miljövänligt sätt och så att 
bra teknik utnyttjas på ett både tekniskt och ekonomiskt för-
delaktigt sätt.

Bolaget bildades 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 Jä-
tehuolto Oy – Östra Nylands Avfallsservice Ab. Den breddade 
ägarbasen gjorde att bolagets verksamhetsområde utökades 
till att omfatta alla nuvarande ägarkommuner.

Bolaget sköter de lagstadgade avfallshanteringstjänsterna för 
sina ägarkommuners räkning: avfallsrådgivning, insamling av 
bland- och bioavfall, ekopunktnätverkets funktion, skärgår-
dens avfallsservice, invånarnas problemavfallsservice samt 
återvinning och behandling av avfall. 

Omsättning och resultatutveckling
Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 9,3 miljoner 
euro. Omsättningen ökade med 1,045 miljoner euro från före-
gående år. Den mottagna materialmängden utgjorde 213 000 
ton, varav 128 000 ton var jordmaterial. Den avfallsskatt som 
redovisas till staten utgjorde 19 % (1 747 290 euro) av omsätt-
ningen. Omsättningen ökade på grund av ökad mängd motta-
get avfall samt de prishöjningar som gjordes 1.8.2008. Orsaken 
till prishöjningarna var de ökade behandlingskostnaderna till 
följd av energiutvinningen ur avfallet samt dyrare transporter. 

Under verksamhetsåret gjorde bolaget en obligatorisk reser-
vering på 293 870 euro för eftervård av deponierna. Reserve-
ringen är inte avdragbar i beskattningen. Eftervårdsarbeten 
gjordes för 290 522 euro, vilket innebär att eftervårdsreserve-
ringens nettoökning var 3 348 euro.

Räkenskapsperiodens rörelsevinst utgjorde 879 595 euro, vil-
ket är 10 % av omsättningen. Avkastningen på eget kapital var 
21,7 % räknat på nettoresultatet efter korrigering med tidiga-
re räkenskapsperioders skatter. Soliditetsgraden i slutet av rä-
kenskapsperioden var 32,4 % av balansomslutningen. Räken-
skapsperiodens resultat före skatt var en vinst på 869 924 euro. 
Vinsten efter skatt blev 435 398 euro.

Nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska ställning  
och resultat
 2008 2007 2006
omsättning  9 336 506 8 292 476 6 388 161
rörelsevinst 879 595 312 632 487 226
rörelsevinst % av omsättning 10,1 3,8 7,6
avkastet på eget kapital % 21,7 4,0 18,7
soliditetsgrad % 32,4 30,5 34,5

Rörelsevinsten år 2008 var större än väntat, främst på grund av 
följande orsaker:
•	 Den	mottagna	mängden	kommunalt	avfall	och	byggavfall	

var cirka 6 000 ton större än budgeterat.
•	 Energiutvinningen	ur	avfall	fördröjdes	med	tre	månader,	vil-

ket medförde kostnadsbesparingar. 

Östra Nylands Avfallsservice Ab delar inte ut dividend till sina 
ägare. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och målet är 
att hålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som möj-
ligt. För bolaget innebär vinst ett resultat som tryggar fortsatt 
utveckling av verksamheten och kontinuitet i enlighet med la-
gens krav. Vinsten används i sin helhet för att verkställa miljö-
investeringar i avfallshanteringen. 

De viktigaste investeringarna
Investeringarna uppgick till sammanlagt 1 127 302 euro. Av in-
vesteringarna gällde 80 % (901 314 euro) markanskaffning för 
den planerade nya avfallscentralen i Sköldvik. Sammanlagt 34 
hektar mark skaffades. Under räkenskapsperioden användes 
medel för iståndsättning och förbättring av avfallsstationerna 
samt för anskaffning av utrustning 131 221 euro. Dessutom ut-
vecklades bolagets nät av återvinningsstationer och regionala 
insamlingsplatser samt kärl för 94 767 euro.

Finansiering
Bolaget täckte 97 % av sina investeringar med inkomstfinan-
siering. Banklånen ökade med 33 829 euro. Ett tidigare kon-
kurrensutsatt lån lyftes för 200 000 euro samtidigt som lån på 
166 171 euro amorterades.

Utvecklingsverksamhet
Det starka utvecklingsarbetet inom avfallshanteringen fort-
satte under år 2008. Utvecklingsprojekten är baserade på de 
skärpta kraven i lagstiftningen samt ökad kostnadseffektivitet 
och förbättrad servicenivå. Under verksamhetsåret pågick tre 
viktiga utvecklingsprojekt:

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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Personal 
Antalet årsverken i bolaget under verksamhetsåret var 23,5, vil-
ket är två årsverken mindre än 2007. Minskningen beror på att 
den organisering av avfallstransporterna som inleddes 2006 nu 
har blivit en del av den normala verksamheten. Efter ett kraf-
tigt utvecklingsskede har arbetsuppgifterna stabiliserats. Det 
här märks i form av minskat antal visstidsanställda. År 2008 ut-
förde de visstidsanställda 2,9 årsverken i bolaget. Motsvarande 
tal år 2007 var 10,3.

Under verksamhetsåret gav bolaget Innolik Research Oy i 
uppdrag att göra en undersökning av hur personalen mår 
i arbetet. Resultaten visade att över 80 % av de anställda är 
mycket eller ganska nöjda med bolaget som arbetsplats. 
Mycket eller ganska nöjda med de egna arbetsuppgifterna 
var 95 % av de anställda. Behov av förbättring fanns i syn-
nerhet beträffande positiv feedback samt jämlik behandling 
av alla och att det som man kommit överens om också ge-
nomförs.   

Under verksamhetsåret beslutade styrelsen att pröva ett sys-
tem med resultatpremier för personalen under år 2009. Syftet 
med systemet är att motivera personalen att utveckla kost-
nadseffektiviteten och servicenivån samt att stärka vi-andan 
och belöna goda prestationer.

Utvärdering av affärsverksamhetens utveckling  
och miljön
Efter räkenskapsperiodens slut har det inte inträffat några vä-
sentliga förändringar som påverkar bolagets verksamhet el-
ler ekonomi. Bolagets omsättning väntas öka något, men den 
ekonomiska nedgången kan också leda till minskad omsätt-
ning. Om omsättningen ökar, beror det främst på avgiftshöj-
ningen i augusti 2008. Konjunkturnedgången påverkar bola-

RESULTATRÄKNING

omsättning  9 336 505,76 8 292 475,55
Övriga rörelseintäkter  895 743,18 99 001,93 
Material och tjänster
   Inköp under räkenskapsperioden -222 803,61 -201 957,85
  Köpta tjänster -4 528 464,48 -3 304 395,21
  Material och tjänster sammanlagt -4 751 268,09 -3 506 353,06

Personalkostnader   
  Löner och arvoden  -762 703,46 -730 179,88
 Lönebikostnader 
  Pensionskostnader -126 690,89 -131 879,96
  Övriga lönebikostnader  -60 543,65 -57 658,56
Personalkostnader sammanlagt  -949 938,00 -919 718,40

Avskrivningar och nedskrivningar
 Avskrivningar enligt plan -824 507,62 -757 151,55

redovisad avfallsskatt -1 747 290,00 -1 524 900,00

Övriga rörelsekostnader  -1 079 649,78 -1 370 722,35

rörelsevinst  879 595,45 312 632,12

Finansiella intäkter och kostnader   
 Finansiella intäkter 30 704,16 18 783,12
 Finansiella kostnader -40 375,39 -34 291,14
 Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -9 671,23 -15 508,02

Vinst före bokslutsdispositioner och skatter  869 924,22 297 124,10

Bokslutsdispositioner
 Ändring i avskrivningsdifferens -280 149,46 0,00 

Inkomstskatt 
 Räkenskapsperiodens skatter -154 400,62 -226 659,77
 Skatter från tidigare år 24,37 3 458,78
 Övriga direkta skatter 0,00 0,00

räkenskapsperiodens vinst 435 398,51 73 923,11

   
   1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2007  

gets omsättning och resultat främst genom att minskad bygg-
verksamhet och konsumtion också minskar behovet av avfalls-
mottagningstjänster. 

De budgeterade investeringarna för år 2009 är sammanlagt 
1 568 000 euro. Bolagets regionala insamlingsplatser för åter-
vinnbart avfall kommer att iståndsättas ordentligt. De största 
investeringarna gäller en utbyggnad av slutdeponeringsom-
rådet vid Domargårds avfallsstation, utveckling av systemet 
för avledning av vatten vid avfallsstationen och utbyggnad av 
återvinningsfälten. 

Riskerna i anslutning till bolagets affärsverksamhet gäller fort-
sättningsvis främst utvecklingen inom lagstiftningen. Om de 
kommunägda bolagens möjlighet att erbjuda tjänster till pri-
vata företag begränsas, kan det leda till minskad mängd mot-
taget avfall. Det kunde i sin tur leda till behov av höjda avfalls-
avgifter för kommuninvånarna. 

Bolagets verksamhet har som helhetsmål att minska miljö-
konsekvenserna av avfallshanteringen. Den påbörjade energi-
utvinningen ur avfall och de pågående utvecklingsprojekten 
kommer att minska utsläppen från bolagets verksamhet be-
tydligt.

Styrelsens förslag till åtgärder gällande  
räkenskapsperiodens vinst
Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst 435 398,51 
euro ska bokföras på kontot ”vinst/förlust från tidigare räken-
skapsperioder” och att ingen dividend ska utdelas för räken-
skapsperioden. Enligt bolagsordningen delar bolaget inte ut 
dividend till sina ägare utan eventuell vinst används för att ut-
veckla bolagets verksamhet.

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab

Styrelsens verksamhetsberättelse 2008
Räkenskapsperioden 1.1.2008 – 31.12.2008
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BALANSRÄKNING

NOTER TILL UPPRÄTTANDET AV BOKSLUTET

Värdering av anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är upptagna i balansen till sin direkta anskaffningsutgift med avdrag för avskriv-
ningar enligt plan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats enligt anläggningstillgångarnas  ekonomis-
ka livslängd. 

Grunder för avskrivningar enligt plan
 Immateriella tillgångar   
  Enligt ekonomisk livslängd 
  NSL 37§ linjär avskrivning 3–5 år

 Byggnader och konstruktioner
  NSL 34§ Kontorsbyggnader : restvärdeavskrivning 4 % 
   Produktionsbyggnader : restvärdeavskrivning 7 % 

  Servicehall, Domargård:
  NSL 34§ linjär avskrivning 5 år 

 Fasta konstruktioner och anläggningar: 
  Enligt ekonomisk livslängd, 
  NSL 39§ linjär avskrivning 6–10 år.
  Utjämningsbassänger, avlopp och Domargårds pumpstation: 
  NSL 36§ linjär avskrivning 6 år

 Maskiner och inventarier
  NSL 30§ 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 rörelsekostna-
der. Utförda landskapsarbeten och eftervård täcks med reserveringar. De eftervårdskostnader som fullföl-
jts under räkenskapsperioden har noterats på sina egna konton som övriga rörelsekostnader. 

Fullföljda kostnader  2008 2007
Kostnader som bolaget ansvarar för  290 522,12 153 174,06
Kostnader som faktureras av kommunerna 731 412,07 154 154,75
   1 021 934,19 307 328,81

Noter till resultaträkningen
Fördelning av omsättningen 2008 2007
Avfallsbehandlingsavgifter 4 024 633,05 3 666 128,65
Avfallsskatt  1 747 290,00 1 524 900,00
Kostnader för transport av blandavfall 1 820 963,86 1 462 308,34
Ekoavgifter  787 847,87 772 556,58
Kostnader för transport av bioavfall 531 074,27 436 081,44
Försäljningsintäkter 163 788,13 217 949,75
Vägningsavgifter 142 563,30 121 227,84
Skärgårdens avfallsavgifter 101 255,42 78 208,39
Övriga intäkter  17 089,86 13 114,56
   9 336 505,76 8 292 475,55

Noter om personalen och organens ledamöter
   personer personer
Arbetare ordinarie 15,4 10,4
  tidsbundna 2,9 10,3
Tjänsteman ordinarie 5,2 5,0
   23,5 25,7
Med person i tjänstemannaställning avses personal vars huvudsakliga uppgift är att leda och övervaka sina underordnades 
arbete och som inte eller endast tillfälligt deltar i de underordnades arbete  
(källa: Kommunala arbetsmarknadsverket/Kommunala sektorns arbetarskydds- och arbetsmiljöavtal 30.11.2002)

Balansräkning aktiva 31.12.2008 31.12.2007
Bestående aktiva
 Immateriella tillgångar
  Immateriella rättigheter 1124,53 2 324,48
  Övriga kostnader med lång verkan 19 841,85 28 693,66
 Immateriella tillgångar sammanlagt 20 966,38 31 018,14

 Materiella tillgångar 
  Mark- och vattenområden 1 251 717,44 350 403,32
  Byggnader och konstruktioner  140 208,15 160 897,42
  Maskiner och inventarier  519 173,05 501 719,28
  Övriga materiella tillgångar 1 842 720,80 2 427 953,66
  Förskottsbetalningar och
  pågående anskaffningar 0,00 0,00
 Materiella tillgångar sammanlagt 3 753 819,44 3 440 973,68
  Placeringar
  Aktier 1 025,03 1 025,03
Bestående aktiva sammanlagt 3 775 810,85 3 473 016,85
rörliga aktiva 
 Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 2 060 374,55 1 587 897,34
  Resultatregleringar 236 708,13 380 924,66
   2 297 082,68 1 968 822,00
Kassa och banktillgodohavanden  789 957,04 422 887,26
rörliga aktiva sammanlagt 3 087 039,72 2 391 709,26 

Aktiva sammanlagt 6 862 850,57 5 864 726,11

Balansräkning passiva

eget kapital     
 Aktiekapital 457 800,00 457 800,00 
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1 332 630,73 1 258 707,62 
 Räkenskapsperiodens vinst 435 398,51 73 923,11 
Eget kapital sammanlagt 2 225 829,24 1 790 430,73

Ackumulerade bokslutsdispositioner    
 Ackumulerad avskrivningsdifferens 280 149,46 0,00 

obligatoriska reserveringar
 Reserveringar för landskapsarbete 
 och eftervård 1 968 691,00 1 965 342,52

Främmande kapital
 Långfristiga skulder   
  Skulder till kommunerna 92 342,32 138 513,52
  Skulder till kreditinstitut 640 000,00 560 000,00
 Långfristiga skulder sammanlagt 732 342,32 698 513,52
 Kortfristiga skulder   
  Skulder till kommunerna  46 171,20 46 171,20
  Skulder till kreditinstitut  120 000,00 120 000,00
  Skulder till leverantörer  612 585,62 528 408,31
  Övriga skulder  344 578,62 171 785,43
  Resultatregleringar  532 503,11 544 074,40
  Kortfristiga skulder sammanlagt 1 655 838,55 1 410 439,34

Främmande kapital sammanlagt 2 388 180,87 2 108 952,86

Passiva sammanlagt 6 862 850,57 5 864 726,11

NOTER TILL BOKSLUTET
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Styrelsens arvoden  2008 2007
Styrelsens arvoden  5 084,00 4 879,00

Verksamhetens övriga kostnader

Övriga rörelsekostnader 2008 2007
 Reservering för landskapsarbeten och eftervård 3 348,48 573 932,00
 Konsulttjänster 357 745,02 196 639,84
 Kundtjänstens trycknings-, post- och telefonkostnader 127 190,39 119 352,27
 Markarrenden  126 466,56 121 224,27
 Rådgivningens material- och informationskostnader  48 540,68 47 501,68
 Övriga tjänster 416 358,65 312 072,29
Sammanlagt  1 079 649,78 1 370 722,35

 Avfallsskatt 1 747 290,00 1 524 900,00
Övriga rörelsekostnader sammanlagt 2 826 939,78 1 370 722,35

Noter till balansräkningen
eget kapital  2008 2007
 Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1 258 707,62 984 398,88
 Vinst från föregående räkenskapsperiod 73 923,11 274 308,74
   1 332 630,73 1 258 707,62

räkenskapsperiodens vinst 435 398,51 73 923,11
   2 225 829,24 1 790 430,73

rörliga aktiva 2008 2007

Väsentliga poster som ingår i de aktiva resultatregleringarna

Finansieringsfordringar för utvecklingsprojekt 0,00 46 355,83
 Kalkylmässiga skattefordringar 128 479,38 840,55
 Kommunernas andelar av de uppkomna  0,00 43 286,75 
 Kostnader för tillslutning
 Övriga aktiva resultatregleringar 108 228,75 290 441,53
Aktiva resultatregleringar sammanlagt 236 708,13 380 924,66

 obligatoriska reserveringar
 Reservering för landskapsarbete och eftervård 1 968 691,00 1 965 342,52

 Skulder som förfaller senare än  160 000,00 0,00
 efter fem år

Väsentliga poster som ingår i de passiva resultatregleringarna
 Semesterlöner inklusive sociala kostnader 130 953,06 92 945,58
 Räntor:  lån från ägarna 2 077,70 2 889,78
   lån från kreditinstitut 4 020,29 3 662,89
 Övriga passiva resultatregleringar  9 573,00 2 847,80
 Periodiseringar av inköp, försäljning och löner 39 319,06 79 958,35
 Skuld för avfallsskatt 346 560,00 361 770,00
Passiva resultatregleringar sammanlagt 532 503,11 544 074,40

Specificering av bestående aktiva

   Immateriella Materiella     
Bolag  tillgångar tillgångar
       Fasta konst- Maskiner   
   Immateriella Samman- Mark- Bygg- ruktioner och och 
   rättigheter lagt områden nader anordningar* inventarier Placeringar Sammanlagt

Anskaffning utgift 31 018,14 31 018,14 350 403,32 160 897,44 2 427 953,71 501 719,34 1 025,03 3 441 998,84 
1.1.2008
Omräknings- 
differens  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ökningar  0,00 0,00 901 314,12 0,00 35 476,03 190 511,47 0,00 1 127 301,62
Minskningar  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Överföring mellan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
posterna
Anskaffningsutgift 31 018,14 31 018,14 1 251 717,44 160 897,44 2 463 429,74 692 230,81 1 025,03 4 568 275,43 
31.12.2008

Ackumulerade  -54 963,97 -54 963,97 0,00 -111 846,52 -1 750 778,60 -746 905,60 0,00 -2 609 530,72 
anskrivningar och 
nedskrivningar
Omräknings-  0,05 0,05 0,00 -0,01 0,05 0,06 0,00 0,10 
difference
Ackumulerade och 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 003,61 74 003,61 0,00 0,00 
avskrivningar av 
minskningar
Räkenskapsperiodens -10 051,76 -10 051,76  -20 689,27 -620 708,90 -173 057,70  -814 455,87 
avskrivning
Nedskrivning  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ackumulerade  -65 015,68 -65 015,68 0,00 -132 535,80 -2 445 491,06 -845 959,63  -3 423 986,49 
avskrivningar

Uppskrivningar   0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
1.1.2008
Ökningar    0,00 0,00 0,00  0,00
Minskningar    0,00 0,00 0,00  0,00
Uppskrivningar   0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
31.12.2008
Bokföringsvärde 20 966,38 -33 997,54 1 251 717,44 140 208,17 1 842 720,84 519 173,211 1 025,03 3 754 844,59 
31.12.2008
Bokföringsvärde  31 018,14 -23 945,78 350 403,32 160 897,44 2 427 953,66 501 719,34 1 025,03 
3 440 973,76 
31.12.2007
Balansvärde       461 905,21
31.12.2008
Balansvärde       447 407,48 
31.12.2007

* Till fasta konstruktioner och anordningar hör så som avstjälpningsplatsens bottenkonstruktioner, återvinningsfält och utjämningsbasseänger.
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ÖVRIGA NOTER

   2008 2007
Finansieringsanalys

Kassaflöde från rörelsen (A)
 Rörelsevinst 879 595,45 312 632,12
 Korrektivposter till rörelsevinsten 
  Avskrivningar enligt plan 824 507,62 757 151,55
  Kostnader som inte innehåller avgifter 
  (reservering för eftervård) 3 348,48 573 932,00
 Korrektivposter sammanlagt 827 856,10 1 331 083,55

 Förändring i rörelsekapital
  Förändring av kortfristiga
  räntefria affärsfordringar -200 621,95 518 400,17
  Förändring av kortfristiga
  räntefria skulder 245 399,21 -160 425,13
 Förändring i rörelsekapital 44 777,26 357 975,04

 Finansieringsintäkter och -kostnader  -9 671,23 -15 508,02
 Inkomstskatt -282 014,98 -251 931,80

 Kassaflöde från rörelsen (A) 1 460 542,60 1 734 250,89

 Kassaflöde från investeringar (B)
 Investeringar i materiella och  
 immateriella tillgångar -1 127 301,62 -1 813 143,76

 Kassaflöde från investeringar  (B) -1 127 301,62 -1 813 143,76

 Kassaflöde från finansiering ( c)
  Amortering av lån -166 171,20 -166 171,20
  Upptagning av lån 200 000,00 600 000,00

 Kassaflöde från finansiering ( c) 33 828,80 433 828,80

Förändring av kassaflöden (A+B+c) 367 069,78 354 935,93

Likvida medel i början av räkenskapsperioden 422 887,26 67 951,33 
Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 789 957,04 422 887,26
Förändring i likvida medel 367 069,78 354 935,93

Säkerheter och ansvarsförbindelser 

Bolaget ansvarar för följande avfallsupplag som ska tillslutas:
- Upplaget för kommunalt avfall på Mömossen i Sibbo, vars användning har upphört i januari  2007. 

Upplaget tillsluts och eftervården fortsätter i flera år.  Områdets areal är 3,0. Kostnadsansvaret för till-
slutningen fördelas mellan avfallsbolaget (42%),  Sibbo (42%), Borgå (13%) och Borgnäs (3%). 

- Upplaget för industriavfall på Mömossen i Sibbo, vars användning upphör cirka 2015. Upplaget tillsluts 
under åren 2015–2020.  Områdets areal är 1,2 hektar.  Kostnadsansvaret för tillslutningen ligger på av-
fallsbolaget.

- Upplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå, vars användning har upphört i oktober 2007. 
 Upplaget tillsluts och eftervården fortsätter i minst 30 år. Områdets areal är cirka 5 hektar. 
 Kostnadsansvaret för tillslutning fördelas mellan Borgå (64%) och avfallsbolaget (36%).
- Det nya upplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå. Kostnadsansvaret för tillslutningen lig-

ger på avfallsbolaget.
 För dessa kommande kostnader har gjorts och görs en obligatorisk reservering. De kostnader som 

uppkommer vid tillslutning och eftervård täcks av en reservering.

Bolaget är medlem i Sydöstra Finlands ankaffningsring, som har konkurrensutsatt energiutvinningen ur 
avfall. De bolag som ingår i anskaffningsringen har ingått avtal om energiutvinningen med Kotka Energi 
Ab 15.11.2005. Östra Nylands Avfallsservice Ab har förbundit sig att leverera minst 15 000 ton kommunalt 
avfall per år i 15 års tid räknat från den tidpunkt då kraftverket tagits i bruk. 

Kraftverket har börjat ta emot avfall år 2008. Mängden blandavfall som bolagets ägarkommuner har bes-
lutanderätt över är betydligt större än tidigare nämnda minimikvot.

Bolaget har gett Sibbo kommun en inteckning på 22 000 euro för ett markområde som bolaget äger som 
säkerhet för landskapsarbeten på brytningsområdet. 

Bolaget har fått en förbindelse av sina ägarkommuner för att uppfylla de förpliktelser som enligt Nylands 
miljöcentral beviljade miljötillstånd (Dnr YS 1702, UUS-2004-Y-843-121 och YS 1026, UUS-2004-Y-845-11) 
krävs beträffande deponiverksamheten på Mömossens och Domargårds avfallsstationer.  Den givna för-
bindelsen gäller situationer där bolaget inte förmår uppfylla de förpliktelser som miljötillståndet kräver. 

NOTER TILL BOKSLUTET
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FÖrTecKNING ÖVer BoKFÖrINGSBÖcKer ocH VerIFIKATSLAG

FÖrTecKNING ÖVer BoKFÖrINGSBÖcKer

Bokföringsbok Förvaringssätt
Försäljningsreskontra, dagbok Elektronisk lagring
Försäljningsreskontra, huvudbok Elektronisk lagring 
Inköpskontra, dagbok  Elektronisk lagring
Inköpskontra, huvudbok Elektronisk lagring
Huvudbokföring, dagbok Elektronisk lagring
Huvudbokföring, huvudbok Elektronisk lagring
Balansbok och bokslutsaterial  Pappersutskrift och
 Inbunden bok

FÖrTecKNING ÖVer VerIFIKATSLAG

Verifikatslagets 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

VerKSAMHeTSBeräTTeLSeNS ocH BoKSLUTeTS UNDerSKrIFTer

Borgå 9.3.2009

Heikki Lappalainen Magnus Åström Jaakko Isotalo
styrelsens ordf.. styrelsens vice ordf.. styrelsemedlem

Päivi Kippo-edlund Markus Lindroos Antti Mantere
styrelsemedlem styrelsemedlem styrelsemedlem

Juha Muhonen  Veikko raiskila  
styrelsemedlem styrelsemedlem

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör

Bokslutsanteckningar 
Bokslutet ovan är uppgjort enligt god bokföringssed.
 revisionsberättelse över revisionen har avgetts i dag.

Borgå 31.3.2009
oy Audiator Ab

Matti Kalliolahti 
KHT, JHTT
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TILL ÖSTrA NyLANDS AVFALLSSerVIce AB:S AKTIeäGAre

Vi har granskat Östra Nylands Avfallsservice Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för 
räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2008. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och 
noter till bokslutet. 

Styrelesens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för uppträttandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och 
för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmel-
ser gällande uppträttande avc bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokfö-
ringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställandee direktören för att bokföringen är 
lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

revisionens skyldigheter
Revisionen skall utföra revisionen enligt god revisionssed i Finland och utgående från detta ge ett utlåtande om 
bokslutet och verksamhetsberättelsen. God revisionssed förutsätter att yrkesetiska principer iakttas och att re-
visionen planeras och utförs så att man uppnår en rimlig säkerhet om att bokslutet och verksanhetsberättelsen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter och att medlemmerna i styrelsen och verkställande direktören ha handlat 
i enlighet med aktiebolagslagen.

Med revisionsåtgärderna vill man försäkra sig om att de belopp och den övriga information som ingår i bokslu-
tet och verksamhetsberättelsen är riktiga. Valet av åtgärder grundar sig på revisorns omdöme och bedömning av 
risken för att bokslutet innehåller en väsentlig felaktigheter på grund av oegentligheter eller fel. Vid planeringen 
av nödvändiga granskningsåtgärder beaktas även den interna kontrollen som inverkar på uppträttandet och pre-
sentationen av bokslutet. Därutöver bedöms bokslutets och verksamhetsberättelsens allmänna form, principerna 
för uppträttandet av bokslutet samt de uppskattningar som ledningen gjort vid uppträttandet av bokslutet.

Revisionen har utförs i enlighet med god revisionssed i Finland. Enligt vår mening har vi utfört tillräckligt med för 
ändamålet tillämpliga granskningsåtgärder för vårt utlåtande.
 
Utlåtande
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekono-
miska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och be-
stämmelser gällande uppträttande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen 
är förenliga med uppgifterna i bokslutet.

 Borgå 6.4.2009

 OY AUDIATOR AB, OFR-samfund

 Matti Kalliolahti
 CGR,OFR

REVISIONSBERÄTTELSE


