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Östra Nylands Avfallsservice är ett kommunägt aktiebolag som sköter servicen inom den avfallshantering 
som kommunerna ansvarar för. Avfallshanteringsbolagets ägarkommuner är Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola 
och Borgnäs. Avfallshanteringen sköts utgående från kundernas behov, kostnadseffektivt samt med beto-
ning på val som är hållbara ur miljöperspektiv.



År 2009 samlade vi in och tog emot en klart mindre mängd avfall än 
ett år tidigare. Orsaken till det är recessionen, som gjorde att kon-
sumtionen och produktionen minskade. Ur miljösynpunkt gick ut-
vecklingen i rätt riktning, men en recession ökar sällan människor-
nas välstånd. Med tanke på vår framtid är det viktigt att vi kan skapa 
en tillväxt och ett välstånd som är baserade på en produktion som 
är materialeffektiv och orsakar litet avfall. Alla vi konsumenter är i en 
viktig position, eftersom vi styr produktionen genom våra köpbeslut.

Vårt företag fick under verksamhetsåret två betydande erkännan-
den för god kvalitet. Det viktigare av dessa fick vi av våra kunder i en 
omfattande enkät. 90 % av dem som svarade på enkäten uppgav att 
de var nöjda med våra tjänster (med vitsorden 5-7 på en skala 1-7). 
Vi fick också värdefull respons av våra kunder om hur verksamheten 
kan utvecklas. Ett annat tecken på kvalitet var certifieringen av vårt 
kvalitets- och miljösystem enligt ISO-standarder. 

Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 9,4 miljoner eu-
ro. Omsättningen ökade med en procent från föregående år. Till-
växten begränsades eftersom avfallsmängderna sjunkit på grund 
av recessionen. Räkenskapsperiodens resultat uppvisade en vinst 
på 42 954 euro. Under verksamhetsåret gjorde vi en reservering på 
671 000 euro för att säkerställa stängning och eftervård av gamla 
avstjälpningsplatser på ett behörigt sätt. Investeringarna uppgick till 
2 008 802 euro. 

En viktig utmaning för vårt bolag under de närmaste åren är plane-
ringen och byggandet av en ny avfallscentral i Sköldvik. Projektet 
framskred väl under verksamhetsåret. Tillstånd att ta marksubstanser 
och miljötillstånd för brytning på avfallscentralens område har bevil-
jats. Miljötillstånd har också beviljats för själva avfallsanläggningens 
verksamhet. Besvär har lämnats in mot båda miljötillstånden, så de 
har ännu inte vunnit laga kraft.

En ny avfallscentral är en omfattande investering, och för att för-
verkliga den krävs stabila förhållan-
den. På förhållandena inverkar mest 
den pågående totalreformen av av-
fallslagstiftningen. Det är viktigt att 
den nya avfallslagen gör det möjligt 
för kommunerna att sköta ansvaret 
kundvänligt och kostnadseffektivt. 
Det här kräver tillräckliga mängder 
avfall och möjlighet att inverka på 
avfallshanteringslösningarna för de 
fastigheter som ligger på kommu-
nens ansvar.

Under beredningen av avfalls lagen 
har vissa instanser anklagat kommu-
nerna och kommunernas avfallshan-
teringsorganisationer för att alltför 
ivrigt återvinna avfall till energi. Det 
här är förståeligt. Sett ur de företags 

synpunkt som erbjuder återvinningstjänster lönar det sig alltid att 
öka på återvinningen då kunden är villig att betala för det. Kommun-
invånarnas och miljöns synvinkel är en annan. De flesta privathushåll 
vill inte betala för återvinning om det inte är bra för miljön. 

Ofta minskar återvinningen på utsläpp och nyttjande av naturresur-
ser. All återvinning är ändå inte förnuftig ur miljösynpunkt. Separat 
insamling av flera avfallsmaterial från egnahemsområden kan produ-
cera mera utsläpp än exempelvis förbränning av avfallet till energi. 

Återvinningen ska utvecklas, men det är inte ett självändamål. Ur 
miljösynpunkt varierar den optimala återvinningsgraden bland an-
nat beroende på avfallets kvalitet, invånarnas vilja att sortera, de lo-
kala förhållandena och den teknik som finns att tillgå. 

I Östra Nyland inleddes i februari insamlingen av kartong vid fas-
tigheterna. Kartong samlas i huvudsak in från flervåningshus, där de 
stora avfallsmängderna möjliggör en effektiv logistik. En ökning av 
återvinningen stöder vår målsättning att minska på mängden depo-
niavfall.

Det ser ut som om det inte kommer att växa mossa på avfalls-
branschen under de närmaste åren heller. Lagstiftningen förnyas och 
investeringar planeras. Utvecklingen av branschen kommer i fram-
tiden att kräva allt närmare samarbete mellan olika aktörer. I annat 
fall går kostnaderna ur händerna på oss. 

Jag vill tacka våra samarbetspartners och ägare samt vår personal för 
gott samarbete under år 2009.

1Verkställande direktörens översikt

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör
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Östra Nylands Avfallsservice sköter invånarnas och 
de offentliga fastigheternas avfallshantering inom sitt 
verksamhetsområde samt de privata avtalskundernas 
avfallshantering. Bolaget sköter uppsamling, återvin-
ning och behandling av avfall på ett kostnadseffektivt 
och miljövänligt sätt. Bolaget ansvarar också för den 
allmänna utvecklingen av avfallshanteringen samt av-
fallsrådgivningen. 

Som grund för verksamheten finns ett miljö- och kvali-
tetssystem som certifierades sommaren 2009.  Genom 
det har bolaget förbundit sig till en fortgående förbät-
tring av sin verksamhet och av miljöns tillstånd. Hu-
vudmålsättningarna är att hålla kundavgifterna så låga 
som möjligt, att garantera goda avfallshanteringstjäns-
ter och att öka på återvinningen i stället för att depo-

nera på avstjälpningsplatserna. Tjänsterna och verk-
samheten förbättras genom att kundernas önskemål 
beaktas och miljöpåverkan minimeras. 

Att satsa på kundbetjäning är ett långsiktigt projekt 
som beaktas i företagets hela verksamhet. Under vå-
ren 2009 har en omfattande kundenkät gjorts, enligt 
vilken 90 procent av kunderna är nöjda med den av-
fallshantering som Östra Nylands Avfallsservice verk-
ställer. Av de som deltagit i undersökningen gav 24 
procent vitsordet fem, 43 procent vitsordet sex och 
23 procent vitsordet sju (på skalan 1 = inte alls nöjd …  
7 = ytterst nöjd). Kundenkäten utfördes av Innolink Oy 
och den upprepas med 2–3 års mellanrum.

Basuppgifter om bolaget
Avfallshantering till förmån för kunderna och miljön

4

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s organisation

ÄG A R KO M M U N E R N A B O L AG S S TÄM MA

     S T Y R E L S E

          V E R K S TÄ L L A N D E  
          D I R E K TÖ R

Styrka genom samarbete

Ägarkommunerna
-  ansvar för  
  avfallshanteringen
-  bestämmelser och taxor
-  väljer styrelsen 

Myndigheterna
- övervakning
- utveckling i samarbete  
  med Östra Nylands  
   Avfallsservice
- beviljande av tillstånd

Östra Nylands 
Avfallsservice
- sköter avfallshanteringen  
  utgående från kunden,    
  kostnadseffektivt och hållbart  
  ur miljösynpunkt
- utvecklar och planerar
- konkurrensutsätter och leder  
  entreprenörerna
- förbättrar verksamheten  
  genom kontinuerlig  
  uppföljning

Konsulter och experter
- assisterar avfallshanterings- 
  bolaget med planeringsprojekt  
  och uppföljning

Entreprenörer
- sköter om avfallstransporterna,  
  avfallsbehandlingen och  
  byggandet med yrkesskicklighet 

Andra samarbetspartners
- andra avfallshanteringsbolag

Avfallshanteringen som kommunerna ansvarar för sköts genom samarbete. Bolaget har inte egen transport-
materiel. Samarbete är det bästa sättet att minska på miljöpåverkan, genomföra en avfallshantering av hög 
kvalitet och uppnå kostnadseffektivitet. År 2009 samarbetade vi med 12 transport- och avfallshanterings-
entreprenörer.

T R A N S P O RT TJ Ä N S T E R 
Servicechef + 4 personer

M OT TAG N I N G S TJ Ä N S T E R 
Driftschef + 10 personer

U T V E C K L I N G S P R OJ E K T  
O C H  BYG G A N D E
Utvecklingschef

I N F O R MAT I O N  O C H  R Å D G I V N I N G 
Informatör + 1 person

E KO N O M I  O C H  P E R S O N A L 
Ekonomichef + 4 personer
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Delägare och 
invånarantal
(i årsskiftet 
2009/2010)

Ägarkommuner och 
servicepunkter
(i årsskiftet 
2009/2010)

Delägare Aktier/stk %-del Invånarantal

Borgå 2 243 49,00 48 599

Sibbo 1 172 25,60 18 036

Lovisa 812 17,73 15 549

Askola 181 3,95 4 831

Borgnäs 170 3,71 5 067

Sammanlagt 4 578 100,00 92 082 
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Utvecklingsprojekt3
Certifiering av verksamhetssystemet 
Östra Nylands Avfallsservice har tagit i användning ett 
verksamhetssystem som är i enlighet med standarder-
na ISO 9001 och ISO 14001 som godkändes i juni. Mål-
sättningen med verksamhetssystemet är kontinuer-
lig förbättring, med tanke på både naturen och kva-
liteten. Verksamhetssystemet granskas årligen av en 
utomstående bedömare.

Främjande av avfallsåtervinning
Vid Domargårds och Mömossens småavfallsstatio-
ner förnyades tillvägagångssätten och prissättningen. 
Moderniseringarna togs i användning i början av år 
2010. Förnyelserna underlättade sorteringen av åter-
vinningsmaterial och gjorde det snabbare för kunder-
na att sköta sina ärenden på avfallsstationen. Tillstånd-
särenden bereddes för Borgnäs och Askola småav-
fallsstationer. Tillstånden för Askola småavfallsstation 
vann laga kraft i april 2010 och byggandet påbörjas 
sommaren 2010. 

Under verksamhetsåret förbereddes insamlingen av 
returkartong vid fastigheterna. Insamlingen började 
1.2.2010. Avfallskärl för returkartong togs i enlighet 
med förordningen om avfallshantering i bruk vid al-
la fastigheter med minst 20 bostadslägenheter. Även 
mindre bostadsfastigheter och företag kan anslutas 
till insamlingen om de så önskar.

Utveckling av nätverket med insamlingsstationer 
Kameraövervakningen av de regionala insam-
lingsplatserna för blandavfall effektiverades somma-
ren 2009. Med hjälp av den effektiverade övervaknin-
gen nådde vi 150 användare som inte hade betalat 
årsavgiften som berättigar till användning av insam-
lingsplatsen, eller som fört sådant avfall till insam-

Utveckling garanterar en  
fortgående förbättring av verksamheten

lingsplatsen som inte hörde dit. Användarna fakture-
rades i efterhand för användningen av insamlingsplat-
sen och för eventuella städkostnader. Med hjälp av 
den effektiverade övervakningen kunde vi informera 
och ge råd om hur avfallshanteringen kan ordnas på 
ett ändamålsenligt sätt. 

Ansvar och miljö 
Vid konkurrensutsättningen av transportentreprena-
den år 2009 sattes hårdare krav på transportmateri-
elen än tidigare. Ett krav var utsläppsklass EURO IV, 
som ställer strängare krav än tidigare på nivån av av-
gasutsläpp som tillåts för fordonen. Dessutom kräv-
des av de transportarbeten som konkurrensutsattes 
år 2009 att chaufförerna hade gått en kurs i ekono-
miskt körsätt för att säkerställa att de kan köra på ett 
sätt som sparar på bränsle.  Av transportentreprenö-
rerna krävdes också rapportering av bränslekonsum-
tionen för att kunna bestämma mängden CO2-uts-
läpp som uppstår vid avfallsinsamlingen och för att 
följa upp utvecklingen.

Slutdeponeringsområdet vid Domargårds avfallsstati-
on i Borgå byggdes ut med 1,3 hektar år 2009. De mo-
derna och täta grundkonstruktionerna gör det möjligt 
att noggrant samla in det lakvatten som uppstår och 
att behandla det på behörigt sätt. Vattenhanterin-
gen förbättrades genom att utföra strukturer som för-
hindrar att rent vatten utanför avfallsstationens områ-
de rinner ner i uppsamlingssystemet för avfallsstatio-
nens vatten.

Slutdeponeringsområden som tagits ur bruk täcks 
med täta ytkonstruktioner. Genom den här åtgärden 
uppstår mindre mängder avloppsvatten. Under den 
täta ytkonstruktionen byggs uppsamlingskonstruk-

Under året 2009 
utförde Meteorologiska 

Institutet mätningar med 
mikrometeorologisk teknik av 

metan- och koldioxidutsläpp 
på Domargårds 

avstjälpningsplats. Utifrån 
mätningsresultaten 

konstaterades att de 
gasbrunnar som byggdes 

år 2008 har minskat på 
utsläppen till luften.
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År 2009 beviljades  
kvalitets- och  
miljöcertifikat för  
Östra Nylands Avfallsservice 
Ab:s verksamhet.  
På bilden ses  
verkställande direktören 
Juha-Heikki Tanskanen  
(till vänster)  
och styrelsens ordförande 
Matti Nuutti.

tioner för deponigas, med vilka den deponigas som 
uppstår kan samlas upp och hanteras på ett behörigt 
sätt. År 2009 påbörjades byggandet av ytkonstruktio-
ner på slutdeponeringsområdet för kommunalt avfall 
som har tagits ur bruk vid Mömossens avfallsstation i 
Sibbo. 

En betydande del av östnylänningarnas avfall går till 
energiutvinning vid Kotka Energi Ab:s avfallskraftverk. 
Möjligheterna att använda bottenslagget som upps-
tår vid energiutvinning ur avfall utreddes i samarbete 
med forskningsanstalter och aktörer inom branschen. 
Målsättningen är att utnyttja slagget vid markbygg-

nad. Forskningsprojektet fortsätter år 2010.

För att trygga möjligheterna att förverkliga avfallshan-
teringen i framtiden förbereder bolaget konstruktio-
nen av en ny avfallscentral i Sköldvik i Borgå. År 2009 
gjordes en sluthuggning på den nya avfallscentralens 
område, och därefter fortsätter projektet med mark-
beredningsarbeten som förbereder brytningen av 
området.
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Avfallstransporter4
Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kunder är egnahems-
hus, sommarbostäder, flervåningshus och radhuslän-
gor på ägarkommunernas område samt kommuner-
nas offentliga fastigheter. Även flera privata företag 
har beslutat sköta sin avfallshantering via bolaget. Det 
insamlade blandavfallet sänds i huvudsak till energiut-
vinning, bioavfallet används som jordförbättringsma-
terial, biogas används som råmaterial och returkar-
tong används till nya kartonger. 

Tömningarna av avfallskärlen köps från privata tran-
sportentreprenörer. Bolaget ansvarar för verksamhe-
ten och sköter om kundbetjäningen och faktureringen 
samt styr och övervakar transporterna. Tömningsrut-
terna planeras så att de blir så effektiva och belastar 
miljön så litet som möjligt. Tömningen av avfallskärlen 
följs upp med hjälp av datorer i realtid och eventuella 
tömningsproblem åtgärdas utan dröjsmål. 

Tömning av blandavfallskärl
Bolaget skötte under verksamhetsåret om tömningen 
av cirka 21 000 blandavfallskärl för egnahemshus och 
4 000 sommarbostäder. Därtill tömdes blandavfallskär-
len för cirka 1 600 fastighetsbolag och kommunala fas-
tigheter samt för cirka 300 företag. Blandavfallstran-
sporterna från Liljendal och Pernå konkurrensutsattes 
i slutet av verksamhetsåret. Till entreprenör valdes HFT 
Network Oy som hade gett den som helhet förmån-
ligaste offerten. Haavisto-Vastila som varit en del av 
Strömfors anslöts i och med kommunsamgången till 

Pyttis. Pyttis kommun övertog ansvaret för avfallshan-
teringen för invånarna i Haavisto-Vastila.  Ändringen 
gällde ungefär 180 fastigheter. 

Insamling av blandavfall med båt
Bolaget erbjuder insamlingstjänsten av blandavfall 
med båt i Sibbos inre skärgård, där sommargäster-
nas avfall hämtas från kundernas bryggor under vissa 
veckor om vilka överenskommits på förhand. Insam-
lingen per båt ordnades tidigare av Sibbo kommun 
och har fortgått redan i årtionden. År 2009 deltog 114 
skärgårdsfastigheter i insamlingen.  

Tömning av kärlen för bioavfall och 
returkartong
Bolaget skötte under verksamhetsåret tömningarna av 
bioavfallskärlen vid ungefär 1 000 bostadsaktiebolag, 
kommunala fastigheter och företag. År 2009 förbered-
des insamlingen av returkartong med att transporter-
na konkurrensutsattes. Insamlingen av returkartong 
vid fastigheterna inleddes 1.2.2010, vid ungefär 400 
fastigheter. Avfallshanteringsbestämmelserna krä-
ver att bioavfall samlas in vid bostadsfastigheter med 
minst 5 lägenheter och returkartong samlas in vid bos-
tadsfastigheter med minst 20 lägenheter. 

Uthyrning av avfallskärl
Bolaget hyr ut avfallskärl för insamling av blandavfall, 
bioavfall och returkartong. I slutet av verksamhetsåret 
var cirka 1 600 kärl uthyrda. 

Blandavfalls- 
transporter:
HFT Network Oy/ 
Environet Oy

Lassila & Tikanoja Oyj

Porvoon  
Huoltomiehet Oy

SITA Finland Oy

Strand P-G  
(båtinsamling)

Bioavfalls- 
transporter:
SITA Finland Oy

Transport av 
avfallskärl:
Kuljetusliike  
Kim-Johan Nuikka Ky

Samarbets- 
partners  
år 2009

Sopbilarna sköter dagligen  
om avfallet för cirka 3 000 kunder 

Kundernas bedömning (kundenkät 2009, skala 1–7)
Tömningen av avfallskärlen fungerar på avtalat sätt 

betydelse för kunden 6,4 

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 6,0

Chaufförerna är vänliga och hjälpsamma

betydelse för kunden 6,0

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5,8

Målsättningar för år 2009
Målsättning: Felnivån för avfallstransporterna ska hållas under  

ett per tusen tömningar per kommun i årsgenomsnitt. 
Resultat:  Målsättningen uppnåddes i alla kommuner förutom i Borgå (fel-

promille 1,22).  Målsättningen gäller också för år 2010. 
Målsättning: Insamlingen av returkartong vid fastigheterna  

inleds i början av år 2010. 
Resultat:  Målsättningen uppnåddes.

1 = inte alls nöjd …. 7= ytterst nöjd
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Kundtjänsten vid Östra Nylands Avfallsservice ser dagligen till att 
kundernas behov beaktas och att avfallskärlen töms som avtalat. På 
bilden ses kundrådgivare Elisabeth Lindfors.

Sopbilarna sköter dagligen  
om avfallet för cirka 3 000 kunder 

Blandavfallshanteringen vid bostadsfastigheterna 
kan skötas på flera olika sätt. I slutet av år 2009 fanns 
det 280 fastigheter som inte alls var anslutna till den 
organiserade avfallshanteringen. 
Antalet hade sjunkit med fyrahundra jämfört med 
föregående år.

Avfallshantering för  
bostadsfastigheterna 2009
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Mottagning av avfall5
Östra Nylands Avfallsservice Ab:s omfattande nät för 
avfallsmottagning erbjuder tjänster för både privathus-
håll och företag. Återvinningsstationer, småavfallssta-
tioner och de ambulerande Otto-insamlingarna står till 
alla invånares tjänst. De regionala insamlingsplatserna 
för blandavfall får användas mot en skild årsavgift. Mot-
tagningen av företagens avfall är i huvudsak koncentre-
rad till Domargårds avfallsstation i Borgå.

Återvinningsstationer
Invånarnas dagliga återvinnbara avfall, såsom papper, 
returkartong, små metallföremål och glas mottas vid 95 
återvinningsstationer. Under verksamhetsåret placera-
des nya avfallskärl för plastpåsar vid alla återvinnings-
stationer. Samtidigt förnyades avfallskärlens lockmeka-
nismer och sorteringsdekaler. Kärlen fick också en ny 
ytbehandling. Insamlingslådorna för batterier togs bort 
från återvinningsstationerna under verksamhetsåret i 
april efter att ansvaret för insamling av batterier hade 
överförts på producenternas ansvar. Använda batterier 
mottas i alla butiker som säljer dem. I slutet av 2009 sål-
des Vastila återvinningsstation till Pyttis i och med kom-
munsamgången.

Regionala insamlingsplatser 
Kundernas blandavfall mottas vid 19 insamlingsplat-
ser. De regionala insamlingsplatserna är ett alternativ 
till ett eget blandavfallskärl, ifall det exempelvis inte 
finns vägförbindelse till fastigheten. De regionala in-
samlingsplatserna får användas mot en skild årsavgift. 
År 2009 använde ungefär 3 100 sommarbostäder och 
350 egnahemshus de regionala insamlingsplatserna för 

blandavfall. Under verksamhetsåret satsades på kame-
raövervakning av insamlingsplatserna. 

Småavfallsstationer och Domargårds 
avfallsstation
Återvinnbart avfall, problemavfall och avfall som inte 
kan sättas i fastighetens eget avfallskärl mottas vid Do-
margårds avfallsstation samt vid småavfallsstationerna 
i Mömossen, Lovisa och Strömfors. Vid småavfallsstatio-
nerna mottas i huvudsak hushållsavfall och mottagnin-
gen av företagens avfall är koncentrerad till Domargårds 
avfallsstation. På Domargårds avfallsstation mottogs un-
gefär 22000 laster med företagsavfall under år 2009.

Vid Domargårds avfallsstation och Mömossens småav-
fallsstation övergick man vid årsskiftet till prissättning 
per kubikmeter av hushållsavfallet. En mot svarande 
prissättning har redan tidigare varit i kraft vid de öv-
riga småavfallsstationerna. Sorterat återvinnbart avfall 
och problemavfall är fortfarande avgiftsfria för privat-
hushållen. Även mottagningsområdena och skyltnin-
garna förnyades för att göra det lättare för kunderna 
att uträtta sina ärenden på avfallsstationerna. 

Ambulerande Otto-insamlingar
Hemmets problemavfall, metallskrot och elapparater kan 
föras till avfallsstationerna men också till de ambulerande 
insamlingarna. Otto-insamlingen för insamlingsplatser-
na närmare invånarna. Otto-insamlingsbilarna stannade 
11.5–28.5.2009 vid ungefär 100 på förhand överenskom-
na hållplatser och Otto-båten stannade 7.7–23.7.2009 
vid ungefär 15 på förhand överenskomna bryggor.

Återvinnbart avfall och problemavfall  
som mottagits vid avfallsstationerna:

Återvinnbart avfall som mottagits 
vid återvinningsstationerna:

Avfall mottas på ungefär 200 insamlingsplatser

Paperinkeräys Oy sköter om återvinningen av returpapper. År 2009 uppsamlades cirka 2 970 ton returpapper.
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Samarbetspartners år 2009:

ÅTERVINNINGS- OCH  

REGIONALINSAMLINGSPLATSER:

Paperinkeräys Oy

Porvoon Huoltomiehet Oy

Suomen NP-keräys Oy

Suomen Kuluttajakuitu ry

Suomen Aaltopahviyhdistys ry

OTTO-INSAMLINGEN:

Bodö Båtvarv (båtinsamling)

Ekokem-Palvelut Oy

Ser-tuottajayhteisö NERA 

Kuusakoski Oy

Avfall mottas på ungefär 200 insamlingsplatser

Kundernas bedömning (kundenkät 2009, skala 1–7)
Det är lätt att använda avfallsstationerna 

betydelse för kunden 6,0

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5,7

Personalen är vänlig och tjänstvillig 

betydelse för kunden 6,0

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5,6

Det finns tillräckligt många mottagningsplatser för avfall 

betydelse för kunden 6,0

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5,3

Återvinningsstationerna underhålls väl 

betydelse för kunden 6,0

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5,2

De cirkulerande Otto-insamlingarna betjänar bra 

betydelse för kunden 5,3

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5

Målsättning för år 2009
Målsättning:  Mottagningstjänsterna för små laster ska förbättras  

före slutet av år 2009 på Domargårds avfallsstation och  
Mömossens småavfallsstation.

Resultat:  Målsättningen uppnåddes.

1 = inte alls nöjd …. 7= ytterst nöjd
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Återvinning och behandling av avfall6
Östra Nylands Avfallsservice transporterar avfallet till 
återvinning eller behandlar det vid Domargårds av-
fallsstation i Borgå. Behandlingen och återvinningen 
av avfallet sköts av bolag som valts genom konkur-
rensutsättning. Bolaget satsar på återvinning av avfall 
och strävar efter att minska på slutdeponeringen på 
avstjälpningsplatserna. 

Materialåtervinning av avfall 
Ungefär 34 % av avfallet som samlades in och mottogs 
under verksamhetsåret användes till nytt material. I sif-
fran ingår inte landmassor. Returkartong, papper, me-
tall, bioavfall, räfsavfall, slam och en del av problem-
avfallet blir till nytt material. Räfsavfall och slam be-
handlas på Domargårds avfallsstation, resten förs till 
våra samarbetspartners för återvinning. Av räfsavfall 
och slam görs mylla som används till avfallsstationens 
strukturer och till eftervård av slutdeponeringsområ-
den. Mottagning och behandling av slam kommer att 
avslutas före slutet av år 2010.

Marksubstans, tegel, betongstycken, asfaltkross och 
returglas som tas emot vid avfallsstationen utnyttjas 
också nästan som sådana i avfallsstationens konstruk-
tioner. 

Energiutvinning ur avfall
Ungefär 31 % av avfallet som samlades in och mot-
togs under verksamhetsåret användes till energipro-
duktion. Träavfall, en stor del av problemavfallet och 

blandavfallet som har samlats in från fastigheterna 
används till energiproduktion. Blandavfallet transpor-
teras från fastigheterna direkt till Kotka Energi Ab:s 
avfallskraftverk där det blir till bränsle. Östra Nylands 
Avfallsservice är en av föregångarna då det gäller 
energiutvinning ur blandavfall. Tack vare energiutvin-
ningen har den största miljöolägenheten med avfall-
shanteringen, det vill säga utsläppen av växthusgaser, 
minskat betydligt.  

Slutdeponering av avfall 
Ungefär 35 % av avfallet som samlades in och mot-
togs under verksamhetsåret deponerades på avstjälp-
ningsplatser. Kommunalt avfall och byggavfall som 
tas emot på avfallsstationerna slutdeponeras på 
avstjälpningsplatsen på Domargårds avfallsstation. 
Under verksamhetsåret utvidgades avstjälpningsplat-
sens område och utbyggnaden togs i användning i 
augusti 2009. På området tas också emot risk- och as-
bestavfall som måste täckas omedelbart. Vätskefor-
migt avfall, som sandslam och avfall från fettavskil-
jare, tas först emot i en sedimenteringsbassäng, och 
från den avleds vattnet till avloppsreningsverket för 
behandling. 

En del av det deponidugliga produktionsavfallet från 
Sköldviksområdet slutdeponeras på området för 
specialavfall i förbindelse med Mömossens småav-
fallsstation. 

80 % av hushållsavfallet återvinns

Mottagen avfallsmängd under åren 2004 – 2009 Slutdeponerad avfallsmängd under åren 2004 – 2009
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Östra Nylands 
Avfallsservice är ett av 

de första finländska 
avfallsbolagen som 

utvinner energi 
ur blandavfallet. 

Från Östra Nyland 
sänds årligen 15 000 

ton blandavfall till 
Kotka Energi Ab:s 

avfallskraftverk. 

Östra Nylands 
Avfallsservice sköter 
återvinning och 
behandling av avfall så 
kostnadseffektivt och 
miljövänligt som möjligt 
i samarbete med andra 
experter på området. 
På bilden ses driftschef 
Teemu Ruuttila.

80 % av hushållsavfallet återvinns

Via mottagningsställen till nyttoanvändning
Bioavfall (separatinsamlat)  jordförbättringskompost och trädgårdsmylla, Envor Biotech Oy
Räfsavfall  kompostmylla, Östra Nylands Avfallsservice Ab
Returkartong  hylskartongrullar, producentsammanslutning
Glas  uppsamlingsskikt för gasbrunnar, Östra Nylands Avfallsservice Ab
Slam  kompostmylla, Östra Nylands Avfallsservice Ab
Marksubstans  för jordbyggnad vid avfallsstationen, Östra Nylands Avfallsservice Ab
Metall  råvara för metallindustrin, Kuusakoski Oy
Problemavfall  ny olja och energi, Ekokem Oy
Tryckimpregnerat trä  flis för energiutvinning, Demolite Oy
Papper  råvara för pappersindustrin, Paperinkeräys Oy
Trä  flis för energiutvinning, t.ex. Kotka Energi Ab, Lahti Energia
Byggavfall (sorterat)  för jordbyggnad vid avfallsstationen, Östra Nylands Avfallsservice Ab
El- och elektronikskrot  råvara för industrin, producentsammanslutningar
Blandavfall  fastigheters blandavfall till energiutvinning, Kotka Energi Ab
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Östra Nylands Avfallsservice använder ett verksam-
hetssystem som består av ISO 14001 miljösystem och 
ISO 9001 kvalitetssystem. Verksamhetssystemet cer-
tifierades i juni 2009. Målsättningen är att minska på 
utsläppen från avfallshanteringen och att förbättra 
miljöns tillstånd. 

Avfallsstationens verksamhet och övervakningen av 
miljökonsekvenserna styrs genom miljötillstånd. Mil-
jökonsekvenserna observeras i enlighet med ett ob-
servationsprogram som är godkänt av myndigheterna 
samt med hjälp av en utomstående konsult och dag-
ligen av den egna personalen. År 2009 kontrollera-
des den inverkan som Domargårds avfallsstation har 
på yt- och grundvattnet tre gånger på 18 olika ställen. 
Under året utfördes på Domargårds avfallsstation ock-
så mätningar av damm, illaluktande svavelföreningar 
och buller som är en förutsättning för miljötillståndet 
som beviljades 2007. En miljöpanel bestående av när-
invånare gav oss information om luktolägenheter som 
avfallsstationen orsakar i omgivningen. 

Inverkan på vattendragen 
Det smutsiga vatten som uppstår på Domargårds av-
fallsstation leds via utjämningsbassänger till renings-
verket för avloppsvatten på Hermansö. År 2009 leddes 
109 858 m3 avloppsvatten till reningsverket, vilket var 
40 % mindre än år 2008. Den minskade vattenmäng-
den berodde på mindre nederbörd under året samt på 
åtgärder som vidtagits för att skilja smutsigt och rent 
vatten från varandra. 

De förbättringar av vattenkontrollen som har gjorts 
under de fyra senaste åren har även klart minskat på 

belastningen av yt- och grundvattnet, vilket märks 
i synnerhet på avfallsstationens närmaste observa-
tionspunkt för ytvatten. Under året rann vattnet över 
en gång både vid Domargårds avfallsstation och vid 
Mömossens småavfallsstation.

Inverkan på luften
Deponigas
På Domargårds avfallsstation uppsamlas gas i femton 
gasbrunnar från det år 2007 stängda avfallsupplaget. 
Den uppsamlade gasen går till Borgå Energi som pro-
ducerar fjärrvärme av gasen. Då det är driftsavbrott 
vid Borgå Energi bränns den uppsamlade gasen i av-
fallsstationens fackelbrännare. Under år 2009 tillvara-
togs 0,9 Milj. Nm3 gas, av vilket 72 % sändes till Borgå 
Energi och resterande 28 % brändes i fackelbrännaren. 
Energimängden i den gas som sändes till energiutvin-
ning motsvarar uppvärmningen av 145 egnahemshus 
under ett år. Mängden uppsamlad gas steg med dryga 
32 % jämfört med år 2008.

Lukt, damm och illaluktande svavelföreningar
De huvudsakliga orsakerna till lukter på Domargårds 
avfallsstation är mottagning av avloppsslam, kompos-
tering i strängar, transport av färdig mylla till återan-
vändning samt slutdeponeringsområdet. Lukterna 
följs upp dagligen av den egna personalen samt med 
hjälp av en miljöpanel som består av invånare från 
när området. Vid avfallsstationen gjordes egna lukt-
observationer under året under 46 dagar, varav lukten 
till största delen (72 %) visade sig vara lindrig.

I början av 2009 deltog 15 personer i panelen och i 
slutet av året var siffran 11. Panelens svarsprocent väx-

Miljöansvar7

Grundvattnets kloridhalter vid de nio  
observationspunkterna kring avfallsstationen

Domargårds ytvattenbelastning vid  
provpunkten närmast avfallsstationen

Miljökonsekvenserna av avfallshanteringen  
kontrolleras och minskas 
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De i miljöpanelen deltagande invånarnas enskilda luktobservationer och 
luktdagar månadsvis

Miljökonsekvenserna av avfallshanteringen  
kontrolleras och minskas 

Målsättningar för år 2009
Målsättning:  Vattenmängden vid Domargård som ska ledas till avlopp minskas 

med 25 % från år 2007 till år 2010. På Domargård kommer  
lakvatten inte att rinna över från och med år 2010.

Resultat:  År 2009 minskade vattenmängden som ska ledas till avlopp  
med 37 % och en överströmning inträffade en gång.  
Målsättningen gäller också för år 2010.

Målsättning: Minst 80 % av de gaser som uppstår på Domargårds slutdepone-
ringsområde som stängdes år 2007 kommer att tas till vara då de 
slutliga ytkonstruktionerna är byggda. 

Resultat:  År 2009 togs 24 % av de bildade gaserna till vara. Målsättningen 
gäller också för år 2010.

Målsättning:  Uppföljningsverktygen för uppgifter om avfallsströmmar och  
utsläpp förbättras och utsläppens betydelse för miljön kan  
presenteras före slutet av år 2010.

Resultat:  Målsättningen uppnåddes och en ny rapporteringsmodell tas i 
bruk år 2010.

Kundernas bedömning (kundenkät 2009, skala 1–7)
Miljöfrågorna tas i beaktande  

betydelse för kunden 6,2

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5,6

lade under året mellan 18−58 %. Totalt gjordes 149 st. 
luktobservationer. Antalet ”luktdagar” då en eller flera 
i panelen observerade lukter uppgick till totalt 114.

I maj–juni uppmättes damm och illaluktande svavel-
föreningar i omgivningen kring Domargårds avfalls-
station och på avfallsstationen. Dammhalterna upp-
mättes på gården till de två närmaste boningshusen 
och illaluktande svavelföreningar mättes inne på av-
fallsstationen i närheten av komposteringsfältet. 

Enligt mätningsresultaten överskred dammhalter-
na i avfallsstationens omgivning inte gränsvärdena i 
statsrådets förordning 711/2001. Varken damm eller 
illaluktande svavelföreningar överskred riktvärdena i 
statsrådets beslut 480/1996. Utgående från mätnings-
resultaten kunde det konstateras att den normala 
verksamheten på avfallsstationen inte orsakar sprid-
ning av illaluktande svavelföreningar och sprider inte 
damm till miljön. Damm och illaluktande svavelföre-
ningar mäts nästa gång år 2012.

Buller och skadedjur
Bullernivån uppmättes för första gången på gårdarna 
till bostadshusen närmast Domargårds avfalls station 
år 2009. Utgående från resultaten konstaterades, att 
den normala verksamheten på avfallsstationen in-
te orsakar buller i omgivningen, och miljötillståndets 
gränsvärde för buller överskreds inte. Bullret ska mätas 
igen år 2012.

Förekomsten av skadedjur påverkas genom en bra 
tätning och täckning av det avfallsupplag som är i an-
vändning. Under året gjordes på avfallsstationen inte 
en enda observation av råttor, och de har bekämpats 
effektivt sedan 2007. Vad gäller fåglar, deltog bolaget 
liksom under tidigare år i ett projekt för minskning av 
gråtrutsstammen som Nylands jaktvårdsdistrikt orga-
niserar. 

I miljöpanelen för Domargårds avfallsstation deltog år 2009 
15 nära grannar till avstjälpningsplatsen. Totalt gjordes 149 
st. luktobservationer. Antalet ”luktdagar” då en eller flera i 
panelen observerade lukter uppgick till totalt 14. 

1 = inte alls nöjd …. 7= ytterst nöjd
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Kundtjänst och kommunikation8
Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kundtjänst och 
rådgivning är på flera sätt både tillgänglig och när-
varande. Kundtjänsten betjänar och ger råd per tele-
fon,  e-post eller på kontoret. Avfallsstationernas kun-
der får hjälp och råd av avfallsstationens personal. 
Avfallshanteringen publicerar årligen kundtidningen 
Återvinnaren och olika guider och anvisningar. Åter-
vinnaren sänds till alla invånare och sommargäster 
 inom verksamhetsområdet. Kunderna får aktuell infor-

16

Samarbets - 
partners år 2009
Ecomond Oy  
(TCS-transportkontrollsystem)
Enfo Oyj  
(utskrift av fakturor)
Mediayhtiö Kvaliitti Oy  
(kommunikationsmaterial)
SMS Testing Oy  
(datakommunikation)
Sonera Oy  
((telefonservice)
Studio Mielikuva Oy  
(printkommunikation)
TietoMitta Oy  
(JHL-kundsystem)

Nära kunden

Kundernas bedömning (kundenkät 2009, skala 1–7)
Faktureringen är felfri 

betydelse för kunden 6,4

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5,8

Det är lätt att ta kontakt 

betydelse för kunden 5,6

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5,5

Man får tillräckligt med information från kundtjänsten 

betydelse för kunden 5,9

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5,5

Informationen om verksamheten är öppen 

betydelse för kunden 6,0

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5,4

Jag hittar nödvändig information på Internet 

betydelse för kunden 5,2

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5,3

Målsättning för år 2009
Målsättning:  Vi svarar i servicetelefonen inom minst 

90 sekunder i årsgenomsnitt fram till 
utgången av år 2009.

Resultat:  Målet uppnåddes och gäller också  
för år 2010.

mation om avfallshanteringen även i bilagorna till fak-
turorna för avfallet. Oftast sänds fakturan ut till kun-
derna fyra gånger per år. 

Bolagets webbsidor som förnyades år 2009 publice-
rades under verksamhetsåret i juni, och i och med för-
nyelsen fick de ett nytt fräscht utseende. Via de nya 
webbsidorna är det lätt att informera om ändringar 
avseende avfallshanteringstjänsterna eller att ge feed-
back. På de förnyade webbsidorna finns alla uppgifter 
i anslutning till avfallshantering och återvinning inom 
området. 

Kunderna på Östra Nylands Avfallsservice är nöjda, en-
ligt undersökning. År 2009 satsades på en undersök-
ning av kundtillfredsställelsen och resultaten var po-
sitiva. Både i den mera omfattande kundenkäten och 
i avfallsstationernas enkät blev det allmänna vits ordet 
5,7  på en skala 1 –7 (skala 1 = inte alls nöjd … 7 = yt-
terst nöjd). 

Genom undersökningen klarlades hur nöjda egna-
hemsägare, fritidsboende, disponenter och företags-
kunder var med avfallshanteringen. Undersökningen 
utfördes som en brevenkät av Innolink  Research Oy. 
Enkäten sändes till 1 900 av Östra Nylands Avfallsservi-
ce Ab:s kunder. 555 kunder svarade på enkäten. Kund-
undersökningen görs med 2–3 års mellanrum.

En viktig målgrupp 
för rådgivningen var 

barnen i området. 
Avfallsrådgivaren 

hade ungefär 30 
träffar med ivriga 

daghemsbarn 
och skolelever. Till 

alla förskolelever 
skickades dessutom 

ett Otto-pysselhäfte.

1 = inte alls nöjd …. 7= ytterst nöjd
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Kundtjänst och kommunikation Personal9
En central målsättning för Östra Nylands Avfallsservice 
Ab är att se till att personalen mår bra och att nivån på 
deras kunskap och färdigheter utvecklas kontinuerligt. Vi 
för en personalpolitik som är ansvarsfull och långsiktig. 

Under 2009 utfördes sammanlagt 25,6 årsverken i bo-
laget. Frånvaron på grund av sjukdom och olycksfall 
var lägre än föregående år och personalens utbild-
ningsnivå har stigit. I och med verksamhetssystemet 
som certifierades i juni har arbetsanvisningarna för 
personalen blivit tydligare än tidigare och verksam-
hetens målsättningar har blivit mera mätbara.

Både personalens antal och antalet utförda årsverken 
har ökat under det gångna året. Under det gångna 
året har vi i synnerhet satsat på kundbetjäning, både 
per telefon och på avfallsstationerna. Hyrd arbetskraft 
har använts för att jämna ut rusningstoppar i de funk-
tioner där personalbehovet varierar kraftigt. Därtill be-
hövs fortfarande visstidsanställda och hyrd arbetskraft, 
även för uppgifter av projektnatur.  

Östra Nylands Avfallsservice Ab främjar personalens 
arbetskapacitet och stöder motions- och kulturintres-

sen ekonomiskt. Bolagets initiativ- och rekreations-
verksamhet planeras av en initiativgrupp, som har en 
representant från varje arbetsgrupp. År 2009 ordnades 
bland annat en basketbollskola för personalen tillsam-
mans med Porvoon Tarmo, en kulturrunda i gamla stan 
i Borgå samt en rekreations- och kulturresa till Rakvere 
medeltida fästning i Estland.  

Varje år görs en undersökning av hur nöjd personalen är. 
Under året fördes som normalt utvecklingssamtal med 
hela personalen och de nya anställda fick handledning 
i enlighet med bolagets introduktionsplan. Den interna 
informationen och utbildningen sköttes under grupp-
möten och personalmöten. Förmansarbetet och bo-
lagets verksamhet som arbetsgivare utvecklades också 
vidare utgående från resultaten av tidigare enkäter.

Under verksamhetsåret togs ett resultatpremiesystem 
i bruk för personalen. Målsättningen med resultat-
premiesystemet är att motivera personalen till kost-
nadseffektiva och högklassiga arbetsprestationer, att 
öka sammanhållningen och belöna goda prestationer. 
En resultatpremie kräver att målen har uppnåtts och 
att resultatet är i enlighet med budgeten. 

Nära kunden Bakom framgångarna finns en kunnig och nöjd personal

Målsättning för år 2009
Målsättning: För personalen ställs klara årsmål och 

ett bonussystem tas i bruk före slutet 
av år 2009 för att uppnå dem. 

Resultat:  Målsättningen uppnåddes.

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s personal bekantar sig 
med Kotka Energi Ab:s avfallskraftverk.

Antal anställda 31.12. antal 26  31
Alla årsverken årsv. 23,5 25,6
De visstidsanställdas andel av antalet årsverken % 12,3 4,3
Användning av inhyrd arbetskraft årsv. 0,07 0,49
Personalens genomsnittliga ålder år 42,3 43,6
Andel män i personalen % 35 48
Andel kvinnor i personalen % 65 52
Personalens utbildning, högre högskoleexamen % 19,2 12,9
Personalens utbildning, yrkesskola och institut % 30,8 38,7
Personalens utbildning, grundskola och annat % 50 48,3
Kostnader för personalutbildning €/årsv. 1 093 1 006
Kostnader för personalens rekreations- och fritidsverksamhet   €/årsv. 304 329
Regelbundna utvecklingssamtal % 100 100
Frånvaro på grund av olycksfall dgr/årsv. 2,8 1,1
Sjukfrånvaro dgr / årsv. 11,5 9,3
Företagshälsovård € /årsv. 191 352
Arbetarskydd € /årsv. 185 236
Omsättning/årsverke € /årsv. 397 298 368 586
Pris per årsverke € /årsv. 40 423 42 632

Nyckeltal beträffande personalen Enhet 2008 2009
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Ekonomiskt ansvar10
Östra Nylands Avfallsservice täcker alla avfallshanterings-
kostnader och avfallsskatten med avfallsavgifterna. 

Bolaget har som uppgift att producera kostnadseffek-
tiva, högklassiga avfallshanteringstjänster som upp-
fyller myndigheternas krav för ägarkommunernas in-
vånare och fastigheter. Dessutom betjänar bolaget nä-
ringslivet som producent av avfallshanteringstjänster. 
Effektivitet ingår som en målsättning i företagets alla 
funktioner. Effektiviteten gör det möjligt att producera 
förmånliga tjänster av hög kvalitet. 

Anskaffningar i anslutning till organiseringen av avfalls-
hanteringen och behandlingen av avfallet realiseras i en-
lighet med helhetsekonomiska principer och lagen om 
upphandling. Anskaffningar som överskrider tröskelvär-
det som fastslagits i lagen om upphandling konkurren-
sutsätts. Konkurrensutsättningen leder till betydande 
kostnadsbesparingar och stöder de fungerande markna-
derna inom bolagets verksamhetsområde. 

Bolagets resultatutveckling har varit positiv sedan år 
2003. Eftersom bolaget inte delar ut dividender till si-
na ägare kan resultatet användas under kommande 
år till att utveckla områdets avfallshantering. År 2009 
var resultatet av bolagets verksamhet 42 954 euro. Bo-
lagets omsättning ökade endast litet under året, med 
cirka 100 000 euro. För verksamheten år 2009 betala-
de bolaget inkomstskatt 99 481 euro och avfallsskatt 
956 759 euro. Avfallsskatt som redovisats som accis 
minskade med 790 531 euro jämfört med föregående 

år. Utvecklingen berodde på en minskning av avfalls-
mängden på grund av den allmänna ekonomiska situ-
ationen och på energiutvinning ur blandavfallet.

Från 2003 till 2009 har bolaget investerat samman-
lagt 7 730 064 euro i utveckling av avfallshanterin-
gen. Under denna tid har avskrivningar gjorts för 
sammanlagt 4 045 969 euro, vilket på årsnivå är i 
genomsnitt 8,4 % av omsättningen. Under år 2009 
investerade bolaget sammanlagt 2 008 802 euro för 
avfalls hanteringens genomförande. Av detta använ-
des 57 % till utbyggnad av slutdeponeringsområdet 
vid Domargårds avfallsstation i Borgå. Det är nödvän-
digt att bygga ut området eftersom allt blandavfall 
tillsvidare inte kan återvinnas. Ungefär 40 % av inves-
teringsbeloppet gick till insamling av avfall, behand-
ling och utveckling av återvinningsfunktionerna på 
bolagets fem avfallsstationer.

Beredskap på framtida utgifter
Stängning av slutdeponeringsområden och övervak-
ning är en verksamhet som sträcker sig långt in i fram-
tiden. De nationella myndigheterna licensierar och 
övervakar eftervården av områdena. För de framtida 
utgifter för dessa funktioner som bolaget ansvarar för 
görs en reservering för eftervård. Summan för reser-
veringen uppskattas och stängningen verkställs en-
ligt på förhand utarbetade planer. För verksamhetså-
ret gjorde bolaget en reservering på 671 000 euro för 
eftervård av deponier. Samtidigt har den gamla reser-
veringen använts till kostnader för eftervårdsavgifter 

Kostnadseffektivitet säkerställer en stabil ekonomi

Vad består blandavfallsavgiften av?

Tömningsavgiften för blandav-
fallskärl är i Östra Nyland i medeltal 
6 euro/tömning (240 l kärl) och det 
täcker följande kostnader:

Moms 22%

Energiutvinning från avfall (85 %)  
eller behandling 
på avfallsplatsen (15 %)

Transportkostnader för avfallet

1,1 e

3,0 e

1,9 e

Vad består ekoavgiften av?

Ekoavgiften täcker kostnaderna för hushållens avgiftsfria 
avfallshanteringstjänster. Genom att anlita gratistjänsterna kan man 
minska på mängden blandavfall och spara på miljön. Ekoavgiften för en 
stadigvarande bostad var under verksamhetsåret 20 euro/år och täckte 
följande tjänster:

Moms 22%

Återvinningsstationer (cirka 100 stationer)

Gratis mottagning av problemavfall

Avfallsupplysning t.ex. i skolor och daghem

Småavfallsstationer och gratis mottagning  
av återvinningsavfall

3,6 e

7,2 e

4,6 e

3,4 e

1,2 e
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Kostnadseffektivitet säkerställer en stabil ekonomi

balansomslutning, € 3 671 797 4 972 198 5 864 726 6 862 850 8 466 386
omsättning/invånare, € 63,78 69,66 89,38 102,04 101,45
rörelseresultat av omsättningen, % 10,30 7,60 3,80 9,40 1,80
soliditetsgrad, % 39,30 34,50 30,50 32,40 26,54
köptjänster av omsättningen, % 28,50  34,00  44,60 54,90 68,10
avfallsskattens andel av omsättningen, %  26,50  24,00  18,40 18,70 10,10

Nyckeltal för ekonomin 2005 2006 2007 2008 2009

Skatter  1 054 354 e

Köptjänster och  
material  7 530 861 e

PENNINGSTRÖM 
11 878 525 e

Investering och finansiering  2 201 928 e

Avfallsavgifter  
9 435 794 e

Övriga intäkter 
953 167 e

Upptagna lån 
1 400 000 e

Personalkostnader  1 091 383 e

Finansieringens penningströmmar

Att Östra Nylands 
Avfallsservice Ab 
konkurrensutsätter 
sina anskaffningar 
och planerar dem 
väl ger betydande 
kostnadsbesparingar för 
avfallsservicen som är på 
kommunernas ansvar.

Moms 22%

Transportkostnader för avfallet

Målsättning för år 2009

Målsättning: Priserna ska hållas under Finlands medelnivå, avseende bolag som 
är jämförbara och som uppfyller kraven i motsvarande lagstiftning. 

Resultat:  Priserna jämförs årligen med fem motsvarande avfallshanteringsbo-
lags priser. Målsättningen uppnåddes och den gäller också år 2010.

Kundernas bedömning (kundenkät 2009, skala 1–7)
Prissättningen och dess grunder är begripliga

betydelse för kunden 6,2

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5,2

Verksamheten är kostnadseffektiv

betydelse för kunden 6,0

bedömning av hur väl  
påståendet stämmer 5,1

1 = inte alls nöjd …. 7= ytterst nöjd

Årsavskrivningar och investeringar

på 497 890 euro. Då reserveringen för eftervård 
görs är den inte avdragbar i beskattningen. 

Därtill har bolaget reserverat totalt 68 000 euro 
i sitt bokslut för framtida kostnader för vidare-
behandling av slagg som uppstår som slutpro-
dukt vid energiutvinning ur blandavfall. Även 
denna reservering är obligatorisk, men inte 
avdragsgill.
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Allmänt
Östra Nylands Avfallsservice Ab är ett aktiebolag som ägs av åt-
ta kommuner med ett sammanlagt invånarantal på 92 826 per-
soner i slutet av 2009. 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 fördelaktigt sätt. 

Bolaget grundades 17.2.1993 under namnet Mömossen Jä-
tehuolto Oy Avfallsservice Ab. Bolagets ägarbas breddades 
1.1.2002 och samtidigt ändrades bolagets namn till Itä-Uuden-
maan Jätehuolto Oy-Östra Nylands Avfallsservice Ab. Den bred-
dade ägarbasen gjorde att bolagets verksamhetsområde utöka-
des till att omfatta alla nuvarande ägarkommuner. 

Bolaget sköter de lagstadgade avfallshanteringstjänsterna för 
sina ägarkommuners räkning: avfallsrådgivning, insamling, åter-
vinning och behandling av avfallsmaterial samt skärgårdens av-
fallshantering och invånarnas problemavfallsservice.

Omsättning och resultatutveckling 
Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 9,4 miljoner 
euro. Omsättningen ökade med en procentenhet från före-
gående år. Den mottagna materialmängden utgjorde 148 000 
ton, varav 77 000 ton var jordmaterial. Avfallsmängderna mins-
kade på grund av den ekonomiska recessionen med cirka 30 % 
jämfört med föregående år. Omsättningen minskade inte trots 
de minskade avfallsmängderna eftersom ökningen av behand-
lings-  och transportkostnaderna reflekteras i prissättningen 
och omsättningen. Den avfallsskatt som redovisas till staten ut-
gjorde 10 % (956 759 euroa) av omsättningen.

Under verksamhetsåret gjorde bolaget en obligatorisk reserve-
ring på 671 000 euro för eftervård av deponierna. Reserverin-
gen är inte avdragbar i beskattningen. Eftervårdsarbeten gjor-
des för 497 890 euro, vilket innebär att eftervårdsreserveringens 
nettoökning var 173 110 euro.

Räkenskapsperiodens rörelsevinst utgjorde167 503 euro, vilket 
är 1,8 % av omsättningen. Avkastning på eget kapital var 1,8 % 
räknat på nettoresultatet efter korrigeringen med tidigare rä-
kenskapsperioders skatter. Solitetsgraden var i slutet av räkens-
kapsperioden 26,8 % av balansomslutningen. Räkenskapsperi-
odens resultat före skatt var en vinst på 140 549 euro. Vinsten 
efter skatt blev 42 954 euro.
 

 

Nyckeltal som beskriver bolagets  
ekonomiska ställning och resultat
 2009 2008 2007

omsättning  9 435 794 9 336 506 8 292 476

rörelsevinst 167 503 879 595 312 632

rörelsevinst % av omsättningen 1,8 9,4 3,8

avkast på eget kapital % 1,8 21,7 4,0

soliditetsgrad % 26,8 32,4 30,5

Rörelsevinsten år 2009 var mindre än väntat, främst på grund av 
följande orsaker:  

•	 Avfallsmängderna	minskade	på	grund	av	recessionen	med	ca	
30 % jämfört med föregående år.

•	 För	kommande	eftervårdskostnader	gjordes	en	reservering	
på 491 000 euro större än budgeterat. Orsaken till detta var 
att eftervårdskostnaderna för avfallsupplaget på Domargård 
som tillslöts 2007 var större än väntade.

•	 En	ny	obligatorisk	reservering	på	68	000	euro	gjordes	för	be-
handling av slagg. Med reserveringen täcks de kostnader som 
uppstår för behandling av slagg åren 2009 och 2010. Slaggen 
måste lagras tills återvinningsmöjligheterna har utretts före 
beslut om dess behandling görs.   

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 möjligt. För 
bolaget innebär vinst ett resultat som tryggar fortsatt utveck-
ling av verksamheten och kontinuitet i enlighet med lagstiftnin-
gen. Vinsten används i sin helhet för att verkställa miljöinveste-
ringar i avfallshanteringen. 

De viktigaste investeringarna 
Investeringarna uppgick till sammanlagt 2 008 802 euro. Av 
denna summa användes största delen för utveckling av avfal-
lets mottagnings-, återvinnings- och sorteringsverksamheter 
(40 %, 812 621 euroa) samt förbättring av vattenbehandling på 
avfallsstationen och förstoring av deponiområdet (57 %; 1 152 
000 euroa).

Finansiering 
Bolaget täckte 30 % av sina investeringar med inkomstfinansie-
ring. Banklånen ökade med 1 233 829 euro. Nya lån lyftes för 1 
400 000 euro, samtidigt som lån på 166 171 euro amorterades.

Utvecklingsverksamhet 
Det starka utvecklingsarbetet inom avfallshanteringen fortsatte 
under år 2009. Utvecklingsprojekten är baserade på de skärpta 
kraven i lagstiftningen samt ökad kostnadseffektivitet och för-
bättrad servicenivå. Under verksamhetsåret pågick sex viktiga 
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Delägare

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

Förvaltning 
Bolagsstämman hölls 23.4.2009 i Borgå. Bolagets styrelse sammanträdde 8 gånger under året. Styrelseordförande var Heikki Lap-
palainen från Borgå fram till 23.4. och Matti Nuutti från Borgå från 23.4. Vice ordförande var Magnus Åström från Sibbo. Som styrel-
semedlemmar och suppleanter verkade: 

Ordinarie medlemmar Suppleanter Kommun
Tid 1.1. – 23.4.2009
Heikki Lappalainen (ordf.) Anneli Lehtinen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.) Juhani Rantala Sibbo 
Jaakko Isotalo  Guy Öhberg Lovisa 
Päivi Kippo-Edlund Gunilla Backman Borgå
Markus Lindroos Mats Arola Liljendal, Pernå och Strömfors
Antti Mantere Tapani Lempinen Askola och Borgnäs
Juha Muhonen Dan Stenbäck Borgå
Veikko Raiskila Merja Siltala  Sibbo

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

utvecklingsprojekt: 
1.Uppbyggning och certifiering av ett kvalitetssystem för att 
öka på kvaliteten och effektiviteten. Bolaget fick miljö- och 
kvalitetscertifikat 15.6.2009 (ISO 14 001 och ISO 9001).
2.Förberedelserna för ibruktagning av en ny avfallscentral i 
Sköldvik som framskred enligt planerna. Under verksamhet-
såret beviljades miljötillstånd för avfallscentralen och täkt och 
miljötillstånd för marktäkten. 
3.Fastighetsvis insamling av returkartong från minst 20 famil-

jers fastigheter från1.2.2010 
4.Effektiveringsprojekt för kontroll av Domargårds lakvatten, 
med vilket man med hjälp av tekniska konstruktioner har för-
sökt att noggrannare avgränsa rent och smutsigt vatten från 
avfallsstationen från varandra.
5.Utredning av återvinningsmöjligheterna för slagg tillsam-
mans med Sydvästra-Finlands anskaffningsring. 
6.En minskning av missbruket av de regionala insamlingsplat-
serna genom information och övervakning. 
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Personal 
Antalet årsverken i bolaget under verksamhetsåret var 25,6, 
vilket var 2,1 årsverken mera än år 2008. Visstidsanställda ut-
förde 5,2 årsverken i bolaget, motsvarande tal för 2008 var 2,9. 
Bolaget hade 31.12.2009 31 anställda. Motsvarande tal för år 
2008 och år 2007 var 25 och 23.

Under verksamhetsåret prövade bolaget för första gången på 
ett belöningssystem för personalen. Systemets mål är att moti-
vera personalen till kostnadseffektivitet och utveckling av ser-
vicenivån samt öka på samandan och belöna goda resultat. 

Utvärdering av affärsverksamhetens utveckling  
och miljön 
Efter räkenskapsperiodens slut har det inte inträffat några vä-
sentliga förändringar som påverkar bolagets verksamhet eller 
ekonomi. Bolagets omsättning väntas stanna på samma nivå 
år 2010 som år 2009. Omsättningen påverkas också av det eko-
nomiska läget. Om det ekonomiska läget ökar, ökar det också 
på avfallsmängderna och således också på bolagets omsätt-
ning och lönsamhet
 
De budgeterade investeringarna för år 2010 är sammanlagt 
1 183 000 euro. De största investeringarna gäller de småav-
fallsstationer som byggs i Askola och Borgnäs.Med småav-
fallsstationerna förbättras servicen för sådana avfallsfraktioner 
som inte lämpar sig för avfallstransport. En annan viktig inves-
tering är en utvidgning av uppsamlingssystemet för deponiga-
ser på deponiområdet som öppnades 2007. Den här investe-

ringen gör det möjligt att förändra metangas till värmeenergi. 
Dessutom deltar bolaget i kostnaderna för den allmänna väg 
som byggs för att gynna området till avfallscentralen i Sköld-
vik. Vägen tas inte upp i balansräkningen utan avskrivs som en 
avgift med lång verkan.   

Riskerna i anslutning till bolagets affärsverksamhet gäller fort-
sättningsvis främst utvecklingen inom lagstiftningen. Om de 
kommunägda bolagens möjligheter 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 avfall-
savgifter för kommuninvånarna.  

Bolagets verksamhet har som helhetsmål att minska på miljö-
konsekvenserna av avfallshanteringen. Målet för de komman-
de åren är att fortsätta minska på mängden avfall som depo-
neras på avstjälpningsplatsen. Om de pågående utvecklings-
projekten förverkligas kommer de att betydligt minska på uts-
läppen från bolagets verksamhet.  

Styrelsens förslag till åtgärder  
gällande räkenskapsperiodens vinst 
Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 42 953,80 
euro ska bokföras på kontot ”vinst/förlust från tidigare räkens-
kapsperioder” och att ingen dividend ska betalas ut för räkens-
kapsperioden. Enligt bolagsordningen delar bolaget inte ut di-
vidend till sina ägare utan eventuell vinst används för att ut-
veckla verksamheten. 

Ordinarie medlemmar Suppleanter Kommun
Tid 23.4.–31.12.2009
Matti Nuutti (ordf.) Heikki Lappalainen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.) Veikko Raiskila Sibbo
Mats Arola Markus Lindroos Liljendal, Pernå och Strömfors
Jaakko Isotalo  Eino Metsämäki Lovisa
Risto Kuisma Tommi Puotila Askola ja Borgnäs
Otto Oksanen Juha Vanhala Borgå
Anna Metsoila Juhani Rantala Sibbo 
Anders Rosengren Tomas Ekholm Borgå

Bolagets verkställande direktör var teknologie doktor Juha-Heikki Tanskanen 
Bolagets revisor var Oy Audiator Ab,Tuulikki Tuononen, KHT.

Östra Nylands 
Avfallsservice Ab:s 
styrelsemedlemmar 
under verksamhetsåret 
var  Magnus Åström, 
Otto Oksanen, Anna 
Metsoila, Mats Arola, 
Matti Nuutti, Anders 
Rosengren, Risto Kuisma 
och Jaakko Isotalo.
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RESULTATRÄKNING

Omsättning  9 435 794,10 9 336 505,76
Övriga rörelseintäkter 953 166,58 895 743,18
Material och tjänster
  Inköp under räkenskapsperioden -374 013,39 -222 803,61
  Köpta tjänster  -5 711 880,37 -4 528 464,48
Material och tjänster sammanlagt -6 085 893,76 -4 751 268,09

Personalkostnader 
 Löner och arvoden -881 440,26 -762 703,46
 Lönebikostnader
  Pensionskostnader -148054,00 -126 690,89
  Övriga personalbikostnader -61 888,88 -60 543,65
Personalkostnader sammanlagt -1 091 383,14 -949 938,00

Avskrivningar och nedskrivningar
 Avskrivningar enligt plan -731 320,04 -824 507,62
Redovisad avfallsskatt  -956 758,59 -1 747 290,00
Övriga rörelsekostnader  -1 356 102,05 -1 079 649,78
Rörelsevinst   167 503,10 879 595,45

Finansiella intäkter och kostnader 
 Finansiella intäkter 5 414,94 30 704,16
 Finansiella kostnader -32 369,01 -40 375,39
  Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt  -26 954,07 -9 671,23

Vinst före bokslutsdispositioner  och skatter 140 549,03 869 924,22
Bokslutsdispositioner 
 Ändring i avskrivningsdifferens 0,00 -280 149,46

Inkomstskatt 
 Räkenskapsperiodens skatter -99 481,45 -154 400,62
 Skatter från tidigare år 1 886,21 24,37

Räkenskapsperiodens vinst 42 953,79 435 398,51

   1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008
2009

BALANSRÄKNING

Balansräkning aktiva 31.12.2009 31.12.2008

Bestående aktiva
 Immateriella tillgångar
  Immateriella rättigheter 40 220,93 1 124,53
  Övriga kostnader med lång verkan 18 629,81 19 841,85
 Immateriella tillgångar sammanlagt 58 850,74 20 966,38

 Materiella tillgångar
  Mark- och vattenområden 1 265 745,04 1 251 717,44
  Byggnader och konstruktioner 154 421,77 140 208,15
  Maskiner och inventarier 627 485,00 519 173,05
  Övriga materiella tillgångar 2 945 462,21 1 842 720,80
  Förskottsbetalningar och pågående anskaff. 303,41 0,00
 Materiella tillgångar sammanlagt 4 993 417,43 3 753 819,44
  Placeringar
  Aktier 1 025,03 1 025,03
Bestående aktiva sammanlagt 5 053 293,20 3 775 810,85

Rörliga aktiva
 Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 1 769 219,19 2 060 374,55
  Osäkra fordringar 5 542,89 
  Resultatregleringar 573 502,78 236 708,13
   2 348 264,86 2 297 082,68

 Kassa och banktillgodohavanden 1 064 827,67 789 957,04
Rörliga aktiva sammanlagt 3 413 092,53 3 087 039,72

Aktiva sammanlagt 8 466 385,73 6 862 850,57
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Intäkterna och kostnaderna har noterats enligt prestationsprincipen.
Värdering av anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är upptagna i balansen till sin direkta  anskaffningsutgift med avdrag för avskriv-
ningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan har beräknats enligt anläggningstillgångarnas  ekonomiska 
livslängd. 

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

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

 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§ Restvärdeavskrivning 25 % 

Periodisering av utgifter för landskapsarbete och eftervård av avstjälpningsplatsen. 
En reservering motsvarande skyldigheten till landskaps- arbete och eftervård av den avfallsmängd som 
slutdeponeras på avstjälpningsplatsen upptas årligen som obligatorisk reservering under rörelsekostna-
der. Utförda landskaps- och eftervårdsarbeten täcks med  reserveringar. De eftervårdskostnader som full-
följs under räkenskapsperioden har noterats på sina egna konton som årskostnader.

Fullföljda kostnader 2009 2008
Kostnader som bolaget ansvarar för 497 889,79 290 522,12
Kostnader som faktureras av kommunerna 829 061,47 731 412,07
   1 326 951,26 1 021 934,19

För de kommande kostnader som uppstår vid behandling av slagg från avfallsförbränningen görs en obli-
gatorisk reservering i övriga rörelsekostnader och balansräkningens obligatoriska reserveringar.

Balansräkning passiva
Eget kapital
 Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1 768 029,24 1 332 630,73
 Räkenskapsperiodens vinst 42 953,79 435 398,51
Eget kapital sammanlagt 2 268 783,03 2 225 829,24

Ackumulerade bokslutsdispositioner
 Ackumulerad avskrivningsdifferens 280 149,46 280 149,46

Obligatoriska reserveringar
 Reserveringar för landskapsarbete och eftervård 2 141 801,00  1 968 691,00
 Reserveringar för slagg 68 000,00  

Främmande kapital 
 Långfristiga skulder
  Skulder till kommunerna 46 171,12 92 342,32
  Skulder till kreditinstitut 1 770 000,00 640 000,00
 Långfristiga skulder sammanlagt 1 816 171,12 732 342,32
 Kortfristiga skulder
  Skulder till kommunerna 46 171,20 46 171,20
  Skulder till kreditinstitut 270 000,00 120 000,00
  Skulder till leverantörer 988 947,40 612 585,62
  Övriga skulder 183 912,73 344 578,62
  Resultatregleringar 402 449,79 532 503,11
  Kortfristiga skulder sammanlagt 1 891 481,12 1 655 838,55

Främmande kapital sammanlagt 3 707 652,24 2 388 180,87
Passiva sammanlagt 8 466 385,73 6 582 701,11

NOTER TILL BOKSLUTET
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Noter till resultaträkningen

Fördelning av omsättningen 2009 2008
Mottagningsavgifter 4 204 628,58 4 123 156,62
Avfallsskatt   956 758,59 1 747 290,00
Transportavgifter för blandavfall 2 275 961,77 1 820 963,86
Ekoavgifter  807 435,06 787 847,87
Transportavgifter för bioafall* 388 866,63 323 955,30
Försäljningsintäkter 304 774,98 178 385,53
Vägningsavgifter 165 837,18 142 563,30
Skärgårdens avfallsavgifter 158 530,98 101 255,42
Övriga intäkter  173 000,33 111 087,86
   9 435 794,10 9 336 505,76
* Talet för år 2008 har gjorts jämförbart genom att flytta behandlingsandelen till mottagningsavgiften. 

Fördelning av övriga intäkter 2009 2008
 Övriga intäkter 106 726,30 153 687,70
 Markarrenden 5 261,17 7 975,04
 Landskapsutvecklingsprojekt 11 126,88
 Låglönestöd 990,76 2 670,37
 Andel för tillslutning av avfallsstationen 829 061,47 731 412,07
 som kommunen ansvarar för 
   953 166,58 895 745,18

Noter till bokslutet  2009 2008
 Noter om personalens och organens ledamöter personer personer
  Arbetare  ordinarie 14,3 15,4
                               tidsbundna 5,2 2,9
  Tjänsteman        ordinarie 6,2 5,2
    25,6 23,5
Med person i tjänstemannaställning avses pesonal 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 sek-
torns arbetarskydds- och arbetsmiljöavtal 30.11.2002)

Styrelsens arvoden 
Styrelsens arvoden 5 242,00 5 084,00
Revisionsarvoden 1 933,03 3 092,03

Bokslutsdispositioner 
 ändring i avskrivningsdifferens 0,00 280 149,46

Verksamhetens övriga kostnader
 Övriga rörelsekostnader 2009 2008
 Reservering för landskapsarbeten och eftervård 173 110,00 3 348,48
 Reservering för slagg 68 000,00
 Konsulttjänster 293 432,07 357 745,02
 Kundtjänstens trycknings-, post- och telefonkostnader 164 307,45 127 190,39
 Markarrenden 129 051,21 126 466,56
 Rådgivningens material och informationskostnader 65 511,49 48 540,68
 Övriga tjänster 462 689,83 416 358,65
Sammanlagt  1 356 102,05 1 079 649,78

 Avfallsskatt 956 758,59 1 747 290,00

Övriga rörelsekostnader sammanlagt 2 312 860,64 2 826 939,78

25 

Fördelning av utomstående tjänster
Kostnader för avfallstransport 2 903 614,95 2 564 816,00
Återvinningstjänster 768 910,92 213 355,00
Byggarbeten för tillslutning av avfallsstationen 1 044 631,26 740 500,00
Avfallsstationernas maskinarbeten 553 740,28 484 677,00
Miljöobservation 175 388,17 109 756,00
Behandling av avloppsvatten 147 496,97 303 738,00
Övriga utomstående tjänster 118 097,82 111 622,00
   5 711 880,37 4 528 464,00
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Rörliga aktiva 2009 2008
Fordringar på ägarna
 Borgå stad
 Kundfordringar 186 894,32   
 Resultatregleringar 91 792,07
 Övriga fordringar 0,00

 Sibbo Kommun
 Kundfordringar 17 436,78
 Resultatregleringar 140 736,00
 Övriga fordringar 0,00

Väsentliga poster som ingår i de aktiva resultatregleringarna
Kalkylmässiga skattefordringar 183 583,64 128 479,38
Kommunernas andelar av de uppkomna kostn. för tillslutn. 242 899,97 0,00
Övriga aktiva resultatregleringar 147 019,17 108 228,75
Aktiva resultatregleringar sammanlagt 573 502,78 236 708,13

Passiva 
 Eget kapital
 Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1 332 630,73 1 258 707,62
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 435 398,51 73 923,11
   1 768 029,24 1 332 630,73

Räkenskapsperiodens vinst 42 953,79 435 398,51
   2 268 783,03 2 225 829,24
Fritt eget kapital
Utdelningsbar 1 810 983,03 1 768 029,24

Passiva  2009 2008
Obligatoriska reserveringar
Reserveringar för landskapsarbete och eftervård 2 141 801,00 1 968 691,00
Reserveringar för slagg 68 000,00   
   2 209 801,00 1 968 691,00  
Skulder som förfaller senare än om  fem år 840 000,00 160 000,00

Skulder till ägarna 2009 2008
 Borgå stad
 Långfristiga skulder  
  skulder till ägarna 46 171,20
 Kortfristiga skulder
  skulder till leverantörer 38 388,90
  resultatregleringar 434,62
  övriga kortfristiga skulder 84 994,72 –

 Sibbo kommun 
 Långfristiga skulder
  skulder till ägarna
 Kortfristiga skulder
  skulder till leverantörer 138,85
  resultatregleringar 
  övriga kortfristiga skulder 138,85 –

Väsentliga poster som ingår i de passiva resultatregleringarna
Semesterlöner inklusive sociala kostnader 133 898,34 130 953,06
Räntor: lån från ägarna 434,62 2 077,70
 lån från kreditinstitut 3 434,66 4 020,29
 Övriga passiva resultatregleringar 12 906,05 9 573,00
 Periodiseringar av inköp, försäljning och löner 37 336,12 39 319,06
 Skuld för avfallsskatt  214 440,00 346 560,00
 Passiva resultatregleringar sammanlagt 402 449,79 532 503,11
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Specificering av bestående aktiva

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

Anskaffnings-  20 966,38 20 966,38 1 251 717,44 140 208,18 1 842 720,84 519 173,15 1 025,03 3 754 844,64 
utgift 1.1.2009
Områknings 
differens  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ökningar  53 582,84 53 582,84 14 027,60 38 847,14 1 633 763,10 268 278,30 0,00 1 954 916,14
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
Anskaffning-  74 549,22 74 549,22 1 265 745,04 179 055,32 3 476 483,94 787 451,45 1 025,03 5 708 735,75 
utgift 31.12.2009

Ackumulerade  -65 015,73 -65 015,73 0,00 -132 535,79 -2 371 487,50 -919 963,30 0,00 -3 423 986,59 
avskrivningar och 
nedskrivningar 
1.1.2012
Omräkningsdifferens 0,05 0,05 0,00 -0,03 -0,04 -0,10 0,00 -0,17
Ackumulerade  och 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 003,61 74 003,61 0,00 0,00 
avskrivningar 
av minskningar
Räkensperiodens 
avskrivning  -15 698,48 -15 698,48  -24 633,52 -531 021,69 -159 966,35  -715 621,56
Nedskrivning  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ackumulerade  -80 714,16 -80 714,16 0,00 -157 169,34 -2 976 512,84 -1 005 926,14  - 4 139 608,32 
avskrivningar 
31.12.2009

Uppskrivningar   0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
1.1.2009
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 
31.12.2009
Bokföringsvärde 58 850,74 58 850,74 1 265 745,04 154 421,77 2 945 462,21 627 485,00 1 025,03 4 994 139,05 
31.12.2009
Bokförongsvärde 20 966,38 20 966,38 1 251 717,44 140 208,15 1 842 720,80 519 173,05 1 025,03 3 754 844,47 
31.12.2008
Balansvärde       525 979,70

Balansvärde       461 905,21

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

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 hektar. Kostnadsansvaret för tillslutningen fördelas mellan avfallsbolaget (42%), Sibbo 
(42%), Borgå (13%) och Borgnäs (3%).

–  Upplaget för industriavfall på Mömossen i Sibbo, vars areal är 1,2 hektar. 
 Kostnadsansvaret för tillslutningen ligger i sin helhet på avfallsbolaget.
–  Upplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå, vars användning har upphört ioktober 2007. Upplaget 

tillsluts och eftervården fortsätter i minst 30 år. Områdets  areal är cirka 5 hektar. Kostnadsansvaret för tillslut-
ning fördelas mellan Borgå (64%) och avfallsbolaget (36 %).

–  Det nya avfallsupplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå, vars område är cirka 3,2 hektar. Kostnad-
sansvaret för tillslutning ligger i sin helhet på avfallsbolaget.

För dessa kommande kostnader har gjorts och görs en obligatorisk reservering. De kostnader som uppkommer 
för tillslutning och eftervård täcks med en reservering.

Bolaget är medlem i Sydöstra Finlands anskaffningsring som har konkurrensutsatt energiutvinningen ur avfall. 
De bolag som ingår i anskaffningsringen har ingått avtal om energiutvinning med Kotka Energi Ab 15.11.2005. 
Östra Nylands Avfallsservice Ab  har förbundit sig att leverera 15 000 ton kommunalt avfall per år i 15 års tid från 
den  tidpunkt då kraftverket tagits i bruk. 
Kraftverket togs i bruk 5.5.2009. Mänden blandavfall som uppkommer på bolagets verksamhetsområde och som 
bolagets ägarkommuner har beslutanderätt över är större än tidigare nämnda minimikvot.

3 398 ton slagg som bildats som slutprodukt vid energiutvinning ur avfall har lagrats fram till slutet av år 2009.  
Slaggen måste lagras tills återvinningsmöjligheterna har utretts. För dessa kommande kostnader har i bokslutet 
för 2009 gjorts en obligatorisk reservering på 68 000 euro. 

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

Bolaget har fått en förbindelse av sina ägarkommuner för att uppfylla de förpliktelser som enligt Nylands miljö-
central beviljade miljötillstånd ( Dnr YS 1702,UUS-2004-Y-843-121 och YS 1026, UUS-2004-Y-845-111) krävs beträf-
fande deponiverksamhet på Mömossens och Domargårds avfallsstationer. Den givna förbindelsen  gäller situa-
tioner där bolaget inte förmår uppfylla de förpliktelser som miljötillståndet kräver.
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   2009 2008
Finansieringsanalys

Kassaflöde från rörelsen (A)
 Rörelsevinst 167 503,10 879 595,45
 Korrekturposter till rörelsevinsten 
  Avskrivningar enligt plan 731 320,04 824 507,62
  Kostnader som inte innehåller avgifter
  obligatoriska reserveringar ) 241 110,00 3 348,48
  Korrekturposter sammanlagt 972 430,04 827 856,10
 
 Förändring i rörelsekapital 
  Förändring av kortfristiga  3 922,08 -200 621,95
  räntefria affärsfordringar
  Förändring av kortfristiga 85 642,57 245 399,21
  räntefria skulder 
 Förändring i rörelsekapital 89 564,65 44 777,26

 Finansieringsintäkter och -kostnader -26 954,07 -9 671,23
 Inkomstskatt -152 699,50 -282 014,98
 
 Kassaflöde från rörelsen (A) 1 049 844,22 1 460 542,60
 
 Kassaflöden från investeringar (B
 Investeringar i materiella och -2 008 802,39 -1 127 301,62
 immateriella tillgångar

 Kassaflöde från investeringar (B) -2 008 802,39 -1 127 301,62  

 Kassaflöde från finansiering (C)
  Amortering av lån -166 171,20 -166 171,20
  Upptagning av lån 1 400 000,00 200 000,00

 Kassaflöde från finansiering (C) 1 233 828,80 33 828,80

Förändring av kassaflöden (A+B+C) 274 870,63 367 069,78
Likvida medel i början av räkenskapsperioden 789 957,04 422 887,26
Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 1 064 827,67 789 957,04
Förändring av likvida medel 274 870,63 367 069,78

NOTER TILL BOKSLUTET 
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VERKSAMHETSBERäTTELSENS OCH BOKSLUTETS UNDERSKRIFTER 

Borgå 22.3.2010

Matti Nuutti Magnus Åström Mats Arola
styrelsens ordf. styrelsens vice ordf. styrelsemedlem

Jaakko Isotalo Risto Kuisma Anna Metsoila
styrelsemedlem styrelsemedlem styrelsemedlem

Otto Oksanen  Anders Rosengren  
styrelsemedlem styrelsemedlem

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör

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

Borgå 9.4.2010
Oy Audiator Ab

Tuulikki Tuononen 
KHT, JHTT
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FÖRTEcKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖcKER  OcH VERIFIKATSLAG 

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 

Verifikatslagets nummer och namn  Förvaringssätt 
1- Försäljningsfakturor  Elektronisk lagring(Enfo Oy) 
ORL03/0920- inköpsfakturor   fram till 31.3. pappersutskrift 
 från 1.4. elektronisk lagring 
1-2/0930-bankkontots kontoutdrag   fram till 28.2. pappersutskrift 
 från 1.3. tito-kontoutdrag

Kontantkassans kassabokföring  Pappersutskrift 
och kontantkvitton 
A05/0990-memorialverifikat  fram till 28.2. pappersutskrift
 från1.3. elektronisk lagring
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REVISIONSBERÄTTELSE

TILL ÖSTRA NyLANDS AVFALLSSERVICE AB:S BOLAGSSTäMMA

Vi har granskat Östra Nylands Avfallsservice Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för 
räkenskapsperioden 1.1.2009 – 31.12.2009. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsa-
nalys och noter till bokslutet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och 
för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med Finlands ikraftvarande stadganden och bestäm-
melser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bok-
föringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen 
är lagenlig och medelförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter
Revisorn 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 eller verksamhetsberättel-
sen inte innehåller väsentliga felaktigheter och att medlemmarna i styrelsen och verkställande direktören har 
handlat i enlighet med aktiebolagslagen.

Med revisionsåtgärderna vill man försäkra sig om att de belopp och den övriga information som ingår i boks-
lutet och verksamhetsberättelsen är riktiga. Valet av åtgärder grundar sig på revisorns omdöme och bedöm-
ning av risken för att bokslutet eller verksamhetsberättelsen innehåller en väsentlig felaktighet på grund av 
oegentligheter eller fel. Vid planeringen av nödvändiga granskningsåtgärder beaktas även den interna kontrol-
len som inverkar på upprättandet och presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Därutöver be-
döms bokslutets och verksamhetsberättelsens allmänna form, principerna för upprättandet av bokslutet samt 
de uppskattningar som ledningen gjort vid upprättandet av bokslutet.

Revisionen har utförts 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 eko-
nomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden 
och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsbe-
rättelsen och bokslutet ät konfliktfria.

I Hyvinge 9.4.2010

Tuulikki Tuononen,
KHT, JHTT, CIA
Oy Audiator Ab




