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Östra Nylands Avfallsservice är ett kommunägt aktiebolag som sköter ser‑
vicen inom den avfallshantering som kommunerna ansvarar för. Avfallshan‑
teringen sköts utgående från kundernas behov, kostnadseffektivt och mil‑
jövänligt. 

De kommuner som äger Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy 
Ab i Västra Nyland har beslutat att fusionera bolagen från 1.1.2014. Mera in‑
formation om fusionen på sida 7.

Fungerande service och nöjda kunder
Avfallshanteringstjänsterna utvecklades under år 2012 bland annat ge‑
nom att insamling av farligt avfall inleddes i anslutning till två servicesta‑
tioner och genom utökning av småavfallsstationernas öppettider.

Under verksamhetsåret gjordes två kundenkäter. I januari gjordes en 
omfattande kundenkät. Enligt den har tre av fyra östnylänningar en gan‑
ska eller mycket positiv uppfattning om bolagets verksamhet. De svaran‑
de gav totalvitsordet 5,6. I den årliga enkäten om hur nöjda kunderna är 
med småavfallsstationerna blev det allmänna vitsordet 6,4 (skala: 7 mycket 
nöjd….1 inte alls nöjd). 

Kostnadseffektivitet 

I den årliga justeringen av avfallsavgifterna beaktas förändringar i kostna‑
derna för avfallstransporterna och ‑behandlingen, bl.a. ökade bränslepri‑
ser. Trycket på att höja avfallsavgifterna dämpas genom god planering och 
regelbunden konkurrensutsättning. 

Tömningsavgifterna för blandavfallskärlen justerades. Övriga avgifter 
såsom tömningsavgifterna för kärl med återvinnbart avfall, ekoavgiften 
och avgiften för användning av blandavfallspunkter förblev oförändrade. 
Tömningspriserna steg något i Lovisa, Borgå och Sibbo. I Askola och Borg‑
näs sjönk tömningspriserna däremot i huvudsak. Prisändringarna var bero‑
ende av blandavfallskärlets typ och storlek.

Minskning av miljökonsekvenserna
Återanvändning och återvinning av avfall främjades fortsättningsvis år 
2012. Vid Domargårds avfallscentral fortsatte sorteringen av byggavfall. 
Under verksamhetsåret genomfördes ett projekt för att undersöka miljö‑
konsekvenserna av avfallskärl med fyra fack samt hur det fungerar. Projek‑
tet genomfördes tillsammans med Aalto‑universitetet och de preliminä‑
ra resultaten är mycket positiva. Mängden insamlat återvinnbart material 
mer än fördubblades jämfört med insamlingen via en ekopunkt. 

Ekonomi 2010 2011 2012
Omsättning sammanlagt (M€) 10,6 12,0 11,6
Omsättning/invånare (€) 114,8 128,9 119,4
Köptjänster av omsättningen (%) 58,0 51,5 54,1
Avfallsskattens andel av omsättningen (%) 11,8 13,5 10,6
Investeringsutgifter av omsättningen (%) 9,9 13,3 19,3
Avskrivningarnas andel av omsättningen (%) 8,6 8,8 12,1
Rörelseresultat av omsättningen (%) 3,5 5,4 10,6
Soliditetsgrad (%) 24,9 25,5 32,7

Personal 2010 2011  2012 
Antal anställda 31.12 (st)  31 29 29
Alla årsverken  25,6 25,6 29
Personalens genomsnittliga ålder 31.12 (år) 43,6 43,1 42,57

Hushållens avfallsmängder (kg/inv.) 2010 2011 2012
Blandavfall som förts till avstjälpningsplatsen 71 76 71
Blandavfall som levererats till energiutvinning 160 163 167
Bioavfall (insamling vid fastigheterna) 48 44 46
Kartong  9 8 10
Glas  4 5 4

År 2012
bostadsfastigheter omfattas av avfallshanteringen 35 200 st
tömningar av blandavfallskärl under året 547 000 st
genomsnittlig tömningsavgift för avfallskärl (240 l kärl) 6,3 €/tömning
ekoavgift för fast bostad 25,20 €

1 År 2012 i korthet

|  Utgivare:  Östra Nylands Avfallsservice Ab  |  Grafisk utformning:  Studio Mielikuva Oy  |  Tryckeri:  Kirjapaino Öhrling Oy, 2013  |
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I slutet av år 2012 hade bolaget en reservering på 4,0 
miljoner euro för stängning och eftervård av gamla av‑
stjälpningsplatser. Reserveringen är så stor att ansvaret 
för eftervården av avstjälpningsplatserna inte utgör nå‑
gon stor risk för bolagets ekonomi. Man kan känna sig 
trygg inför eftervården, som kommer att pågå i minst 30 
år. Reserveringar måste visserligen göras även i fortsätt‑
ningen.

Till investeringar användes 2,2 miljoner euro. Därav an‑
vändes 45 procent (1,0 miljoner euro) till utbyggnad av 
slutdeponeringsområdet vid Domargårds avfallscentral, 
34 procent (0,7 miljoner euro) till brytning av stenmate‑
rial på området för den nya avfallscentralen i Sköldvik 
och resterande 21 procent (0,5 miljoner euro ) främst till 
att bygga en omlastningsstation i Domargård. Slutde‑
poneringsvolymen i Domargård kommer sannolikt inte 
mera att byggas ut efter detta. Mängden avfall som de‑
poneras på avstjälpningsplatsen kommer att minska be‑
tydligt inom de närmaste åren och investeringarna fo‑
kuseras på återvinning av avfall. Investeringarna år 2012 
gjordes med inkomstfinansiering.  

Insamlingen av återvinnbart avfall med flerfackskärl och 
‑bilar startade år 2012, och det är en stor glädje att kon‑
statera att den kommer att bli en del av den normala 
servicen år 2013. Flerfackskärl är ett nytt, frivilligt alter‑
nativ för dem som bor i egnahemshus och som vill öka 

och underlätta avfallssorteringen. Sam‑
tidigt behöver man inte mera besöka 
ekopunkten, då det finns ett sorte‑
ringskärl vid den egna fastigheten. 
Papper, kartong, glas och metall som 
sorterats i flerfackskärlet återvinns, 
medan blandavfallet går till energi‑
produktion. 

Vi väntar oss att det nya insam‑
lingssättet kommer att fördubb‑
la avfallssorteringen vid de fast‑
igheter som är med i den nya 
servicen. Optimismen är base‑
rad på resultaten av försöket år 
2012. Den nya tjänsten omfat‑
tar till en början tätorter där det 
finns många familjer som vill ha 
den här tjänsten.

Jag vill tacka våra kunder, samarbets‑
partners, ägare och personal för år 2012.

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör

I slutet av år 2012 undertecknades 
ett avtal om att Östra Nylands Av‑
fallsservice Ab (ÖNA) och Rosk’n Roll 
Oy Ab:n (RR) ska fusioneras till ett 
enda bolag. Fusionen godkändes 
på båda bolagens extraordinarie bo‑
lagsstämmor och i alla ägarkommu‑
ner. Det här är ett fint exempel på 

gott samförstånd och samarbete mellan kommunerna 
på ett sätt som alla parter har nytta av. 

Jag är säker på att fusionen mellan ÖNA och RR inte 
kommer att förbli den enda när det gäller avfallsverk i 
Finland. Ett förbud mot att deponera organiskt avfall på 
avstjälpningsplatser träder i kraft år 2016, vilket kom‑
mer att förändra avfallshanteringen mer än någon tidi‑
gare bestämmelse. Med tanke på kostnadseffektivite‑
ten krävs större enheter än förut. Små bolag kommer i 
fortsättningen inte ens att kunna driva en egen avstjälp‑
ningsplats. 

Fusionen ökar ÖNA:s och RR:s kostnadseffektivitet och 
minskar riskerna. Samtidigt har man för avsikt att ytter‑
ligare utveckla närservicen för kunderna. Närservicen 
är en hörnsten med tanke på återvinningen och för att 

kunderna ska vara nöjda. De ekonomiska fördelarna av 
fusionen kommer att märkas i funktioner som den van‑
liga kunden inte har inblick i: avfallsbehandlingen, pla‑
neringen och förvaltningen. De här funktionernas effek‑
tivitet kan ökas då bolaget blir större.

Vårt bolag gjorde historiens bästa resultat år 2012. Vin‑
sten efter skatt blev 894 755 euro. Det finns två huvudor‑
saker till det goda resultatet. För det första kunde reserve‑
ringen för stängning och eftervård av avstjälpningsplat‑
serna minskas betydligt jämfört med tidigare år. För det 
andra börjar investeringarna i brytningen på avfallscen‑
tralen i Sköldvik ge resultat i form av försäljning av sten‑
material. Inkomsterna för stenmaterialet skapar en god 
grund för investeringarna i den nya avfallscentralen.

Bolagets omsättning sjönk till 11,2 miljoner euro, vilket 
är sju procent mindre än 2011. Nedgången berodde på 
minskade mängder mottaget avfall. Mängden av både 
kommunalt avfall och byggavfall minskade betydligt 
jämfört med år 2011. Dessutom måste mottagningen av 
jordmassor vid Domargårds avfallscentral begränsas på 
grund av utrymmesbrist. Den avfallsskatt som redovisas 
till staten utgjorde 10,6 procent (1 181 174 euro) av om‑
sättningen.

Bolagsstämman
‑ en av kommunen vald representant  
  från varje ägarkommun
‑ den högsta beslutanderätten
‑ sammanträdde till ordinarie  
  bolagsstämma i april 2012

2 Verkställande direktörens översikt
Kunden och 

miljön på 
första plats

Förvaltning

Styrelsen

Styrelsen
‑ väljs av bolagsstämman för ett år åt gången 
‑ 8 ordinarie medlemmar och  
  8 personliga suppleanter
‑ svarar för bolagets strategiska planering,  
   ekonomi och verksamhet
‑ sammanträdde 10 gånger år 2012

Avfallsnämnden
‑ avfallsnämnden inledde sin verksamhet i december 2012
‑ avfallsnämnden sköter avfallshanteringens myndighets‑ 
  uppgifter såsom ändringar av avfallshanteringsbestämmelserna  
  och taxan samt undantag i invånarnas avfallshantering 
‑ 11 ordinarie medlemmar och 11 suppleanter
‑ värdkommun är Borgå, där nämndens tjänsteinnehavare,  
  avfallshanteringskoordinatorn, arbetar

Matti Nuutti (pj.) Magnus Åström (vpj.) Erik Franzén Jaakko Isotalo Vesa Lepistö Otto Oksanen Anders Rosengren Juha-Heikki TanskanenKari Hagfors
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Östra Nylands Av‑
fallsservice svarar 
för utvecklingen och 
förverkligandet av 
avfallshanteringen i 
sina ägarkommuner 
Askola, Lovisa, Borg‑
näs, Borgå och Sibbo. 
Kunderna består av 
invånare, sommargäs‑
ter, offentliga aktörer 
och företag. På verk‑

samhetsområdet är 93 000 personer fast 
bosatta och antalet sommargäster är cirka 
10 000. Bolaget inledde sin verksamhet 
2002. 

Verksamheten är baserad på verksamhets‑
systemen ISO 9001 och ISO 14001, som 
bygger på att verksamheten ständigt ska 
förbättras. Verksamheten styrs av verk‑
samhetspolicyn samt både långsiktiga och 
kortsiktiga målsättningar. 

Verksamhetsidé:
Östra Nylands Avfallsservice Ab främjar en 
hållbar utveckling genom att erbjuda sina 
kunder funktionella och kostnadseffektiva 
avfallshanteringstjänster och ta hand om 
miljön.

Vision:
Östra Nylands Avfallsservice Ab är i sin 
storleksklass den bästa kommunala pro‑
ducenten av avfallshanteringstjänster och 
en aktiv samarbetspartner.

Värderingar:
Tjänstvillighet
Pålitlighet
Miljöansvarstagande
Resultatmedvetenhet
Förnyelsevilja

Verksamhetssystemets mål 2012
Kostnadseffektivitet
Högklassig kundtjänst 
Nöjd personal 
Exakta tidtabeller för  
ekonomiförvaltningen 
Minskade utsläpp från avfallshanteringen
Ökad avfallsmängd som återvinns och  
ökad miljömedvetenhet

3 Strategiarbete och målsättningar

Avfallshantering 
till förmån för 
kunderna och 

miljön

2002
• Bolaget bildas

2004
• Lakvattnet från avstjälpningsplatsen vid  
  Mömossens avfallsstation leds till avloppsnätet
• Nätet av återvinningsstationer förnyas
• Regionala insamlingsplatser för blandavfall tas i bruk
• MKB för den nya avfallscentralen blir färdig

2005
• Enhetliga avfallshanteringsbestämmelser i alla kommuner
• Fastighetsvis insamling av bioavfall inleds i alla kommuner
• Ny utjämningsbassäng vid Domargårds avfallsstation
• Ekoavgiften tas i bruk

2006
• Fastighetsvis insamling av blandavfall inleds
• Småavfallsstation i Strömfors öppnas

2007
• Strängkompostering av bioavfall upphör och bioavfallet  
  förs till en komposteringsanläggning
• Mömossens deponiområde stängs
• Nytt slutdeponeringsområde vid Domargårds  
  avfallsstation tas i bruk
•  2007 – 2009 Vattensystemen vid Domargårds  
   avfallsstation förnyas

2008
• Systemet för uppsamling av deponigas  
  vid Domargård förnyas
• Energiutvinning ur blandavfall börjar

2009
• Verksamhetssystemet certifieras (ISO 9001, ISO 4001)

2010
• Fastighetsvis kartonginsamling börjar
• Askola småavfallsstation öppnas

2012
• Containerinsamling av farligt avfall inleds
• Bolagstämman beslöt om en fusion med Rosk ´n Roll Oy Ab

2011
• Fastighetsvis glas- och metallinsamling börjar
• Nya tjänster för transport av skrymmande avfall:  
  sorteringsflak och avhämtningstjänst
• Brytning på Sköldviks avfallscentralområde börjar
• Sortering av byggavfall och siktning av marksubstans börjar
• Tillslutningskonstruktionerna på Mömossens avstjälpningsplats 
  blir klara
• Borgnäs småavfallsstation öppnas

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s histori i korthet

Haarapääskyt saapuvat Suomeen toukokuussa. Kiireinen lintu aloittaa pesimisen heti saavuttuaan ja muninta tapahtuu touko- 
kesäkuun vaihteessa. Poikaset ovat lentokykyisiä heinäkuun puolivälissä ja alkavat heti harjoitella elo-syyskuussa tapahtuvaa 
syysmuuttoa varten.

Haarapääsky viihtyy maalaismaisemissa maatilojen pihapiirissä. Taitavana lentäjänä haarapääsky voi hakea ravintonsa kaukaa-
kin pesästä. Vanha kansa ennusti usein säätä pääskysen lennosta. Sateen alla pääskysillä on tapana lentää matalalla veden pinnan 
yläpuolelle kerääntyneitä hyönteisiä napsimassa.

Ladusvalan anländer till Finland i maj. Fågeln börjar häcka genast då den anlänt och ruvningen sker i månadsskiftet maj-juni. Fågelungarna är 

flygfärdiga i mitten av juli och börjar då genast öva inför höstflyttningen som sker i augusti-september. 

 Ladusvalan trivs i lantgårdsmiljöer på gårdsplanen vid lantgårdar. Ladusvalan kan som skicklig flygare också söka föda längre bort från boet. 

Förr i tiden spådde man ofta vädret enligt hur svalan flög. Vid regn flyger svalan ofta lågt för att fånga insekter som samlas ovanför vattenytan.

De kommuner som äger Östra Nylands Avfallsservice Ab 
och Rosk’n Roll Oy Ab i Västra Nyland har beslutat att fu-
sionera bolagen. Det fusionerade bolagets ägarkommu-
ner blir Lojo, Raseborg, Vichtis, Hangö, Högfors, Ingå och 
Sjundeå i Västra Nyland samt Borgå, Sibbo, Lovisa, Borg-
näs och Askola i Östra Nyland. Antalet invånare inom 
verksamhetsområdet är 228 000. 

Förberedelserna för fusionen har påbörjats och den ge-
nomförs från 1.1.2014. Det fusionerade bolaget kommer 
att heta Rosk’n Roll Oy Ab. Målet är att fusionens över-
gångsskede ska ske kostnadseffektivt, utan att kvaliteten 
på servicen försämras samt att bolagens personal ska be-
lastas så litet som möjligt. 

Genom fusionen vill man förbättra de kommunala bola-
gens verksamhetsbetingelser då lagstiftningen skärps. 
Enligt utredningarna möjliggör fusionen:
•	 bättre	 verksamhetsmöjligheter	 samt	möjligheter	 att	

utveckla servicen 
•	 ökad	 avfallsåtervinning	 och	 kostnadseffektivare	 be-

handling 
•	 minskade	ekonomiska	 risker	 i	anslutning	till	 investe-

ringarna i återvinning och behandling samt långa ser-
viceavtal.

I det nya bolagets verksamhet betonas att avfallshan-
teringstjänsterna förblir förmånliga, flexibla och att de 
finns nära kunderna. Bolaget kommer även i fortsättning-
en att ha kontor och avfallscentraler i Lojo och Borgå.
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Goda resultat i flerfacksprojektet
Under verksamhetsåret genomför‑
des ett flerfacksprojekt där den nya 
serviceformen testades i avfallsin‑
samlingen under en period. I un‑
dersökningen deltog 262 hushåll i 
egnahemshus i Sibbo. De sorterade 
sitt hushållsavfall direkt i ett avfalls‑
kärl med fyra fack på den egna går‑
den. Kärlen tömdes av en bil med 
fyra fack. Alla fack i kärlet tömdes på 
samma gång i separata fack i avfalls‑
bilen. Enligt de preliminära resulta‑

ten av undersökningsperioden verkar den här service‑
formen lovande. Det beslöts att tilläggsutredningar ska 
göras för att servicen ska kunna tas i bruk i större skala. 
Projektet fick stor uppmärksamhet bland aktörer inom 

Utgångspunkt för den ekono‑
miska utvecklingen är att erbjuda 
kommuninvånarna fungerande 
och miljövänliga avfallshante‑
ringstjänster till så förmånligt pris 
som möjligt. Ekonomisk kunskap 
spelar en viktig roll i ledningen 
och utvecklingen av hela bola‑
gets verksamhet. Den ekonomis‑
ka styrningen baseras på kon‑

tinuerlig uppföljning av lagändringar och att verksam‑
heten ska följa lagarna. Genom analys av ekonomisk in‑
formation går det också att hitta utvecklingsobjekt där 
verksamheten kan effektiveras. 

År 2012 var ekonomiskt ett mycket gott år för bolaget. 
Resultatet enligt bokslutet är trots minskad omsättning 
rekordstort, 894 000 euro. Detta påverkades bl.a. av an‑
nan inkomst av affärsverksamheten i form av sålt sten‑
material från avfallscentralen i Sköldvik. Resultatet stär‑
ker bolagets ekonomi och höjer bl.a. soliditetsgraden 
från 25,5 till 32,7 %. Resultatet används i sin helhet till 
utveckling av avfallshanteringen. Verksamhetens lön‑
samhet är dock ingen självklarhet. För att kommuninvå‑
narna ska kunna erbjudas förmånliga priser måste kost‑
nadseffektiviteten hela tiden vara under kontroll. 

De ändringar som avfallslagen kräver i bolagets bokfö‑
ring och ekonomiuppföljning har genomförts genom 
anpassning av systemen och utbildning av personalen. 
Enligt den nya lagen måste ett kommunalt avfallsbolag i 
sin bokföring differentiera ordnandet av den avfallshan‑

4 Utvecklingsprojekt

Mer  
miljövänlig 

avfalls- 
hantering

Utvecklingschef Vesa Heikkonen

Under år 2012 gick utvecklingen framåt på bred front 

inom vårt verksamhetsområde. Inom både avfalls-

transporter och -behandling gjordes flera framsteg 

för materialåtervinning och energiutvinning, vilket 

har fört oss närmare en utsläppssnålare och miljö-

vänligare avfallshantering. Men vi har nya mål och 

det finns mycket kvar att göra. Ett exempel är utbygg-

naden av systemet för uppsamling av deponigaser i 

Domargård. Planeringen gjordes år 2012 och utbygg-

naden ska genomföras år 2013, vilket kommer att 

ytterligare förbättra uppsamlingen och utnyttjandet 

av gasutsläpp som annars skulle bidra till klimatför-

ändringen. I utvecklingsprojekten räcker det inte med 

att man koncentrerar sig på de avfallsströmmar som 

för tillfället är aktuella, utan spåren från tidigare år 

måste också städas upp, vilket uppsamlingen av ga-

ser från de här gamla avfallsupplagen visar.

avfallshantering och hela branschen väntar med intres‑
se på de slutliga resultaten. 

Mer avfall till energiutvinning  
genom omlastning
Under verksamhetsåret byggdes en omlastningshall på 
ca 1 500 m2 vid Domargårds avfallscentral. Hallen ger 
möjlighet att lasta om sådant kommunalt avfall från fö‑
retagsverksamhet som lämpar sig för energiutvinning 
och sedan transporteras det till avfallskraftverket. Så‑
dant företagsavfall som tidigare slutdeponerades i av‑
fallsupplaget kan nu föras bort från avstjälpningsplatsen 
och avfallets energiinnehåll utnyttjas. Blandat kommu‑
nalt avfall från hushållen har sedan år 2008 förts till en‑
ergiutvinning, men efter investeringen i omlastnings‑
hallen kan också företagsavfallet lastas i större laster 
och sedan kostnadseffektivt levereras vidare. Hallen för 

tering som kommunen ansvarar för och annan verksam‑
het. Avfallsbolaget ska årligen i sitt bokslut särskilt rap‑
portera om den här s.k. ansvarsfördelningen. Rapporter‑
na genomgår revision och publiceras i informationsnä‑
tet. I verksamheten som kommunen är ansvarig för föl‑
jer vi dessutom upp den del som produceras för företag 
enligt avfallslagen 33 §.  

I slutet av året inledde Borgå regionala avfallsnämnd sin 
verksamhet i Östra Nyland. Avfallsnämnden och dess fö‑
redragande tjänsteman, avfallshanteringskoordinatorn, 
deltar i avfallsbolagets ekonomiförvaltning bl.a. genom 
att fastställa och debitera avfallsavgifter samt ansvara 
för uppbörden av dem. Samarbetet mellan bolaget och 
nämnden startade med att en ny avfallstaxa utarbeta‑
des. Ändringar i taxan orsakades av bl.a. de nya ansvars‑
bestämmelserna i avfallslagen och prissättningen för 
avfallshantering som kommunen har sekundärt ansvar 
för. Då avfallsnämnden tillsattes innebar det också möj‑
lighet till effektivering av indrivningen av avfallsavgifter. 
På begäran av avfallshanteringskoordinatorn utarbetar 
vi också bakgrunds‑ och motiveringsutredningar för an‑
märkningar om avfallshanteringen och skälighetspröv‑
ning av avfallsavgifterna.  

Kostnadseffektiviteten har främjats under året speciellt 
på två sätt:
Man har fäst uppmärksamhet på fripassagerare i av‑
fallshanteringen genom en strukturförnyelse i bolagets 
kundregister. Med den nya verksamhetsmodellen för‑
bättras förmedlingen av uppgifter om fastigheternas 
ändrade ägoförhållanden till faktureringen. Övervak‑

omlastning utgör också omlastningshall för separatin‑
samlat bioavfall. Då omlastningen sker inomhus minskar 
också bl.a. olägenheterna med fåglar beträffande bioav‑
fallet. 

Nya tillstånd för brytning  
vid avfallscentralen i Sköldvik
För brytningen vid avfallscentralen i Sköldvik fick bola‑
get under verksamhetsåret nya tillstånd som möjliggör 
brytning av området som en större områdeshelhet, vil‑
ket ger större flexibilitet i planeringen av områdets kom‑
mande användning. Den totala mängden stenmaterial 
som kommer att brytas har tack vare de nya tillstånden 
ökat till närmare 0,7 milj. m3 teor. fast mått. Under verk‑
samhetsåret fortskred brytningen enligt planerna och 
den brutna mängden stenmaterial utgjorde ca 170 000 
m3 teor. fast mått.

5 Ekonomin tryggas
Kostnads- 
effektivitet  
garanterar  

stabil ekonomi 

Ekonomichef Suvi Laaksonen 

Det gångna årets centrala mål för bolagets 

ekonomi gällde kostnadseffektivitet, den nya 

avfallslagen och utveckling av den ekono-

miska uppföljningen. I de ekonomiska målen 

beaktades dessutom bolagets planerade fusi-

on med Rosk’n Roll Oy. Målen nåddes mycket 

väl till den del som det gick att påverka resul-

taten genom ekonomiska åtgärder. 

Grundavgiften för avfallshanteringen kall‑
las ekoavgift. Östra Nylands Avfallsservice 
Ab har uppburit ekoavgift sedan 2005. In‑
täkterna av den här avgiften har använts 
för att täcka kostnaderna för de lagstad‑
gade tjänster som kommuninvånarna er‑
bjuds avgiftsfritt. Under år 2012 inbring‑
ade ekoavgiften 1 023 000 euro. Av den 
summan gick 549 000 euro till småavfalls‑
stationernas verksamhet och den avgifts‑
fria mottagningen av återvinnbart avfall, 
252 000 euro till ekopunkterna, 159 000 
euro till avgiftsfri mottagning av problem‑
avfall, 49  000 euro till avfallsupplysning 
och 14 000 euro till avfallsnämndens verk‑
samhet.

Ekoavgift

Utgiftsfördelning 2012

Inkomstfördelning 2012

ningen av kostnadseffektiviteten utvecklades genom ef‑
fektiverad beräkning av täckningsbidrag och budgete‑
ring. Betydelsen av att ekonomin följs upp kommer att 
öka i framtiden till följd av ansvarsfördelningen enligt 
avfallslagen och utvecklingen inom konkurrenslagstift‑
ningen.   
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Blandavfallet går till energiproduktion, och papper, kar‑
tong, metall och glas levereras till industrin och blir ny 
råvara.

Utveckling av kundtjänstens verktyg för datahante-
ring
Under verksamhetsåret utvecklades interna rutiner och 
elektroniska metoder som ska effektivera kundtjänsten 
och transportkoordineringen. Dataöverföringen av upp‑
gifter om tömning i realtid och verksamheten effektive‑
rades. Kundtjänstens svarstid år 2012 var i genomsnitt 
56 sekunder. Svarstiden förkortades med 35 sekunder 
från 2011.

Östra Nylands Avfallsservice skö-
ter avfallshanteringen för invåna-
re, sommargäster och offentliga 
aktörer inom bolagets verksam-
hetsområde. Bland kunderna finns 
också privata företag. År 2012 
gjordes ett försök med avfallskärl 
med fyra fack vid cirka 260 egna-
hemshus i Sibbo och kundtjäns-
tens verktyg för informationshan-
tering effektiverades. Under verk-
samhetsåret konkurrensutsattes 
blandavfallstransporterna i Sibbo. 

Avfallskärl med fyra fack under-
lättar återvinningen vid egna-
hemshus
Under verksamhetsåret testades 
tömning av kärl med fyra fack vid 
262 egnahemshus i Sibbo. På basis 
av de preliminära resultaten kom‑
mer servicen att fortsätta och den 
kommer att erbjudas som ersätt‑
ning för ett normalt kärl för bland‑
avfall vid egnahemshus. Flerfack‑
skärlet har skilda fack för kartong, 
papper och blandavfall. I det fjärde 
facket placeras både glas och me‑
tall, som efteråt separeras maski‑
nellt. Kärlets alla fack töms vid ett 
enda besök av en avfallsbil med fy‑
ra fack, där avfallsfraktionerna hålls 
åtskilda under hela uppsamlingen. 
Allt avfall går till nyttoanvändning. 

6 Fastighetsvis avfallshantering

Avfallet hämtas  
från staden, 

 landsbygden  
och skärgården

TrANSPorT AV BLANdAVFALL:
Helsingin KTK Oy
HFT Network Oy/
HFT Environment Oy
Lassila & Tikanoja Oyj 
Loviisan Viemäripalvelu ky
Porvoon Huoltomiehet Oy
SITA Suomi Oy
Strand P‑G (transport med båt)
TSE‑Tienvieri Oy

TrANSPorT AV BioAVFALL: 
HFT Network Oy/ 
HFT Environment Oy

TrANSPorT AV KArToNG, 
GLAS ocH METALL:
SITA Suomi Oy/
Porvoon Huoltomiehet Oy

KärLTrANSPorTEr:
HFT Network Oy/ 
HFT Environment Oy

AVHäMTNiNGSTJäNST:
HFT Network Oy/ 
HFT Environment Oy

Samarbetspartners år 2012

•  Regelbunden insamling av blandavfall vid alla bostäder och sommarbo‑
städer. Alternativen är ett eget avfallskärl, ett gemensamt avfallskärl t.ex. till-
sammans med en granne eller ett väglag eller användning av ÖNA:s blandav-
fallspunkter, i Sibbo inre skärgård går det att ansluta sig till avfallstransport 
med båt

•  Regelbunden insamling av bioavfall vid fastigheter med minst 5 bostäder 
•  Regelbunden insamling av kartong vid fastigheter med minst 20 bostäder
•  Regelbunden insamling av glas (frivillig)
•  Regelbunden insamling av metall (frivillig) 
•  Hyrning av avfallskärl på särskild beställning
• Avhämtning av skrymmande avfall på särskild beställning

De fastighetsvisa insamlingstjänsterna är tillgängliga för alla bostads- 
fastigheter, offentliga fastigheter och företag inom verksamhetsområdet.

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s 
fastighetsvisa tjänster

centraliserad konkurrensutsättning lönar sig
Östra Nylands Avfallsservice har i uppgift att konkur‑
rensutsätta transporterna av det avfall som kommunen 
ansvarar för i enlighet med lagens krav. Genom regel‑
bunden konkurrensutsättning blir transporterna effek‑
tiva. Under verksamhetsåret konkurrensutsattes töm‑
ningarna av blandavfallskärlen i Sibboområdet. På basis 
av konkurrensutsättningen sköts tömningarna av bland‑
avfallskärlen i Sibbo av HFT Network Oy. Den nya entre‑
prenadperioden började 1.9.2012 och i samband med 
den effektiverades avfallsbilarnas rutter.
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Östra Nylands Avfallsservice har ett 
nätverk för avfallsmottagning och 
erbjuder tjänster för både invånare 
och företag. Under verksamhetsår-
et började bolaget följa upp avfalls-
kärlens fyllnadsgrad med hjälp av 
sensorteknik och fortsatte med den 
effektiverade uppföljningen av in-
samlingspunkterna. Vid småavfalls-

stationerna, i Lovisa och på Mömossen i Sibbo, prövade 
man att ha öppet på lördagar. I slutet av året startade 
en ny service, containerinsamling av farligt avfall, i an-
slutning till två servicestationer. 

Ny teknik för underhåll av insamlingspunkterna
Östra Nylands Avfallsservice Ab:s avfallsinsamlings‑
punkter utgör pilotobjekt för en ny sensorteknik. I för‑
söket installerades sensorer i insamlingspunkternas av‑
fallskärl. Sensorerna följer upp hur kärlen fylls. Med in‑
formationen från sensorerna kan man styra tömning‑
arna, spara kostnader och minska nedskräpningen. Re‑
sultaten av pilotprojektet visar att det med hjälp av ny 
teknik går att minska antalet tömningar av blandavfalls‑
punkterna med över 20 procent och på så sätt nå bety‑
dande kostnadsbesparingar. Genom att använda sen‑
sorer undviker man också att kärlen blir överfulla och 
förbättrar på så sätt kundservicen, och punkterna hålls 
i snyggare skick. 

Småavfallsstationernas öppettider
Småavfallsstationerna är en viktig service för invånarna. 
Dit kan man föra sådant avfall som inte kan läggas i av‑

fallskärlet på den egna gården. De flesta avfallsfraktio‑

7 Mottagning av avfall

Rätt avfall 
på rätt 

plats

nerna är avgiftsfria för hushåll, eftersom kostnaderna för 
dem täcks av ekoavgiften. Småavfallsstationen i Domar‑
gård är öppen på vardagar och lördagar året om. Kun‑
derna har haft önskemål om att också de övriga små‑
avfallsstationerna ska ha öppet på lördagarna och ett 
sådant försök gjordes under verksamhetsåret. Småav‑
fallsstationerna i Lovisa och på Mömossen i Sibbo hade 
öppet varannan lördag från maj till september. Med den 
erfarenheten kommer det att bli fortsatt lördagsöppet 
också år 2013. 

insamlingspunkt för farligt avfall närmare kunderna
Under verksamhetsåret gjordes ett försök med insam‑
lingscontainrar för farligt avfall i anslutning till Neste Oils 
servicestation vid Sibboviken och Shell i Liljendal. Con‑
tainerinsamlingen finns nära kunderna och är tillgänglig 
under de tider servicestationerna har öppet. Om conta‑
inrarnas användningsgrad och erfarenheterna blir po‑
sitiva kommer antalet insamlingsplatser eventuellt att 
utökas.

Kostnaderna för mottagning 
och behandling av invånar‑
nas och sommargästernas 
återvinnbara avfall och 
farliga avfall täcks av den 
bostadsvisa årsavgiften, 
alltså ekoavgiften.  
•  Till ekopunkterna (96 st) 

kan man föra papper, re‑
turkartong, små metallfö‑
remål och glas. 

•  Vid småavfallsstationerna (6 
st) tas farligt avfall från hushållen 
emot avgiftsfritt under den tid som stationerna är 
öppna. Till småavfallsstationerna får man också av‑
giftsfritt föra återvinnbart avfall såsom metallskrot, 
träavfall, räfsavfall, returkartong, glas och papper. 
Småavfallsstationerna finns i Askola, Lovisa (2 st), 
Borgnäs, Borgå och Sibbo.  

•  Till Otto-insamlingsbilen och -båten kan man föra 
farligt avfall och metallskrot från hemmet. Otto‑in‑
samlingsbilarna ambulerar i maj och båten i juli.

•  Containrarna för farligt avfall (2 st) finns på gården 
vid Neste Oil i Sibbostrand och vid Shell i Liljendal. 
Dit kan man avgiftsfritt föra farligt avfall från hem‑
met under den tid servicestationerna har öppet.

•  Till apoteken kan man föra föråldrade mediciner.
•  Med ekoavgiften täcks också kostnaderna för av‑

fallsrådgivningen och avfallsnämnden.

Heltäckande service 
för ekoavgiften

EKo- ocH  
BLANdAVFALLSPUNKTErNA
Paperinkeräys Oy
Porvoon Huoltomiehet Oy
Suomen NP‑kierrätys Oy
Suomen Kuluttajakuitu ry
Suomen Aaltopahviyhdistys ry

EKoPUNKTErNAS  
UNdErHÅLL:
Kuljetusliike M. Lindberg Ky

oTTo-iNSAMLiNGEN:
Bodö Båtvarv (insamling med båt)
Ekokem Oy
ERP Finland Oy
Serty 
Kuusakoski Oy

Samarbetspartners  
år 2012

Srvicechef Tuija Klaus

”År 2012 effektiverade vi skötseln av blandavfalls-

punkterna med hjälp av helt ny teknik. Tillsammans 

med Enevo Oy testade vi om sensorteknik kan an-

vänds för att följa upp avfallskärlens fyllnadsgrad. 

Resultaten var goda, med den nya tekniken går det 

att minska antalet tömningar med över 20 procent. 

Målet är att avfallskärlen alltid ska ha utrymme för 

kundernas avfall, men man ska inte i onödan tömma 

dem när de bara är halvfulla.
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Östra Nylands Avfalls‑
service tar emot av‑
fall vid Domargårds 
avfallscentral i Borgå, 
vid fem småavfalls‑
stationer (Askola, Lo‑
visa, Borgnäs, Ström‑

Domargårds avfallscentral i Borgå 
utgör landskapets mottagnings‑ 
och behandlingscentral för avfall. 
Där tas återvinnbart avfall, avfall för 
slutdeponering, farligt avfall och 
specialavfall emot. Kunder vid av‑
fallscentralen och dess småavfalls‑
station är både företag och hushåll 
inom verksamhetsområdet. 

En del av avfallet behandlas vid avfallscentralen och en del förs 
vidare till återvinning. Avfallet styrs till lämplig behandling i en‑
lighet med miljötillståndet med beaktande av kostnadseffektivi‑
tet och miljöaspekter. Målet är att minska mängden avfall som 
slutdeponeras och främja nyttoanvändning och återvinning. 

Avfallscentralens centrala funktioner är att ta emot avfall och 
lagra avfallsmaterial, sortera byggavfall, kompostera räfsavfall, 
omlasta blandavfall för energiutvinning, omlasta bioavfall för 
biogasproduktion samt slutdeponera avfall.  

Vid avfallscentralen fokuserar vi på att hålla miljökonsekvenser‑
na under kontroll och minska dem. Tillslutning av slutdepone‑
ringsområden som tagits ur bruk pågår kontinuerligt i enlighet 
med lagstiftningen, likaså samlas deponigas upp och vattnet 
hålls under kontroll och leds till lämplig behandling.

Driftchef Johanna rusanen

I verksamheten år 2012 beaktades kraven i 

den nya avfallslagen. Kravet på transportdo-

kument för avfallslasterna utökades till att 

också gälla byggavfall och planering inleddes 

för att främja återvinningen och skapa be-

redskap för förbudet mot deponering av av-

fall på avstjälpningsplatsen. Målet är att 50 

% av det kommunala avfall som kommunen 

ansvarar för ska gå till återvinning år 2016. 

Under verksamhetsåret ökades också bered-

skapen för energiutvinning ur blandavfall. 

Från början av år 2013 går närmare 20 000 

ton blandavfall per år till energiutvinning.

8 Avfallscentralen

Bioavfall 2 011 t jordförbättringskompost och biogas, Kymen Bioenergia Oy
räfsavfall 1 321 t kompostmylla, Östra Nylands Avfallsservice Ab
Kartong 934 t kartongförpackningar och hylskartongrullar, producentsammanslutningar
Glas 388 t för byggnad vid avfallscentralen och nya glasförpackningar, Uusioaines Oy
Marksubstans 73 924 t för jordbyggnad vid avfallsstationen, Östra Nylands Avfallsservice Ab
Metall 1 588 t råvara för metallindustrin, Kuusakoski Oy
Farligt avfall 336 t energi och ny råölja, Ekokem Oy och Kuusakoski Oy
Tryckimpregnerat trä  304 t flis för energiutvinning, Demolite Oy
Papper 17 t råvara för papperindustrin, Paperinkeräys Oy
Trä 7 903 t flis för energiutvinning, Kuusakoski 
Blandavfall 15 570 t blandavfall från fastigheterna till energiutvinning, Kotkan Energia Oy
El- och elektronikskrot  873 t  råvara för industrin, producentsammanslutningar
Tegel- och betongavfall  24 016t för jordbyggnad vid avfallsstationen, Östra Nylands Avfallsservice Ab

9 Materialströmmar

Behandling och 
nyttoanvändning 

av avfall

2012

2012

2012
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2011

2011
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2010

2010

50 000 100 000 150 000 200 000

Farlig avfall

Vanligt avfall

Jordmassor och stenar

fors, Sibbo), vid ambulerande uppsamlingar på land och 
till sjöss samt på apoteken (mediciner). Dessutom samlas 
kartong, glas, metall och blandavfall in direkt från fastig‑
heterna. År 2012 togs sammanlagt 176 397,27 ton avfall 

emot, största delen vid Domargårds avfallscentral. Den to‑
tala avfallsmängden är mindre än år 2011. Den största or‑
saken var begränsningarna i mottagningen av jordmassor 
på grund av konstaterad rasrisk på mottagningsplatsen.  

Maskinarbeten 
E‑P Athen Oy

Skötsel av slutdeporeringsområdet
Maavire Oy

Samarbetspartners år 2012
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Ett centralt mål för Östra Nylands 
Avfallsservice är att minska miljö‑
konsekvenserna av avfallshantering‑
en. Verksamheten styrs av miljötill‑
stånden och den förbättras kontinu‑
erligt enligt verksamhetssystemets 
principer. 

Miljötillstånd
Nylands miljöcentral beviljade Do‑
margårds avfallscentral miljötill‑
stånd år 2007. Dessutom erhölls mil‑
jötillstånd av Regionförvaltningsver‑
ket i Södra Finland för sortering av 
byggavfall och siktning av marksub‑
stans som innehåller avfall år 2010. 

Miljötillstånd för Mömossens avfallsstation beviljades 
av Nylands miljöcentral 2005. Miljötillstånden styr hela 
verksamheten från avfallsbehandling till kontroll av mil‑
jökonsekvenserna.

Miljösystem
Östra Nylands Avfallsservice har ett miljösystem base‑
rat på standarden ISO 14001. Med hjälp av det här sys‑

10Miljökonsekvenser

Miljökonsek- 
venserna  

kontrolleras,  
styrs och  
minskas

temet identifierar och minskar man miljökonsekvenser‑
na av verksamheten samt försöker kontinuerligt förbätt‑
ra verksamheten så att miljöaspekterna bättre beaktas. 
Systemet certifierades för första gången år 2009 och på 
nytt 2012. Systemet omfattar alla verksamhetspunkter 
inom Östra Nylands Avfallsservice. Systemets funktion 
kontrolleras två gånger om året genom intern och ex‑
tern kvalitetsrevision. 

Östra Nylands Avfallsservice har två miljömål för vilka 
sammanlagt sex ambitioner har ställts upp med en tids‑
plan från något enstaka år till flera år.  

Mål 1: Minskning av utsläppen från avfallshanteringen
• Gaserna som uppkommer på det slutdeponerings‑
område som stängdes på Domargård 2007 kommer att 
samlas upp till minst 80 %, då de slutliga ytkonstruk‑
tionerna har byggts. De slutliga ytkonstruktionerna har 
ännu inte byggts. Av de uppkomna gaserna kunde 88 % 
tas till vara år 2012. 
• Gasuppsamlingen på Domargård var avbruten i mer än 
10 timmar högst 15 dagar under åren 2011 och 2012. 
Antalet avbrott i gasuppsamlingen i mer än 10 timmar år 
2012 var 13 st.
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Vitsippan kommer med våren. Den blommar i maj-juni 

och bildar utbredda, vackra mattor. Vitsippan trivs i 

lundar och lundliknande skogsmarker, på lövängar 

och i granskogar med mylljord i södra och mellersta 

Finland. Vitsippan blir ca 10 – 30 cm hög. Blomman är 

vit men ofta skiftar utsidan av kronbladen också i rött. 

Växten är giftig.  

Källa: www.uudenmaanliitto.fi

Minskning av avfallshanteringns miljöbelastning
1. Den kännbaraste miljökonsekvensen av avfallshan‑
teringen, växthusgaserna från avstjälpningsplatsen, 
minskas på flera olika sätt. 
• Den största påverkan har åstadkommits genom att 
största delen av hushållens blandavfall förs till ener‑
giutvinning i stället för till avstjälpningsplatsen. Ener‑
giutvinningen ur blandavfall ökas stegvis under 2013 
och 2014. 
• Genom åtgärderna vid avfallscentralen påverkas ock‑
så den mängd växthusgaser som kommer ut i luften.  
Bolaget fokuserar på effektiv gasuppsamling som 
fortsättningsvis utvecklas. Bionedbrytbart avfall av‑
lägsnas från de avfallslaster som förs till avstjälp‑
ningsplatsen.  

2. Genom främjad återvinning påverkas utsläppen av 
växthusgaser, och jungfruliga naturresurser sparas. 
• God service underlättar återvinningen och ökar den 
materialmängd som går till återvinning. Utöver nätet 
av ekopunkter och avfallsstationer har bolaget också 
satsat på insamling av återvinnbart avfall direkt vid 
fastigheterna. De flesta flervånings‑ och radhusen har 
redan återvinningskärl på sin avfallsuppsamlingsplats 
och år 2013 inleds service med flerfackskärl för egna‑
hemshus. 

• En del av de laster med byggavfall som kommer till 
avfallscentralen sorteras innan de slutdeponeras. 
Bland annat träavfall och metallskrot kan på så sätt gå 
till nyttoanvändning i stället för att deponeras på av‑
stjälpningsplatsen.
• Aktiv avfallsrådgivning och informering bidrar till att 
öka återvinningen och minska avfallsmängden.  

3. Utsläppen från avfallstransporterna minskas genom 
god planering och användning av miljövänliga fordon. 
• Tömningen av avfallskärlen planeras så att det sker 
effektivt och så att inga onödiga kilometrar körs. 
• I samband med konkurrensutsättningen av transpor‑
terna krävs att entreprenörerna har miljövänlig teknik, 
rapportering av bränsleförbrukningen samt att förarna 
utbildas i miljövänligt körsätt.

4. Utsläppen från avfallshanteringen hålls under kon‑
troll och minskas i det dagliga arbetet.
• Utsläppen på avfallshanteringsområdena hålls un‑
der uppsikt genom aktiva kontroller och utveckling av 
verksamheten. Vid eventuella undantagsfall kan man 
reagera omedelbart. Avfallshanteringens miljökon‑
sekvenser och hur de hålls under kontroll beskrivs på 
sidorna 19–21.
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Att träffa på en älg i naturen är oförglömligt 

för vem som helst. Det är en imponerande 

syn att träffa på en älgtjur som kan vara över 

två meter hög och väga över 600 kilogram. 

Älgen är ändå ett skyggt djur. Genom att gå 

motvinds känner den lukten av eventuella fa-

ror som ligger framför. Trots sin stora storlek 

är älgen ett ganska vigt djur och även en ut-

märkt simmare. En älg kan simma flera kilo-

metrar i ett sträck. Älgens utbredningsområde 

täcker hela landet, förutom fjällområdena. Äl-

gen trivs i ung barr- och blandskog. Älgen är 

vårt viktigaste jaktdjur. 

Källa: www.yle.fi

• Blandat kommunalt avfall kommer att utnyttjas för en‑
ergiutvinning från och med år 2016.
Bolaget har skaffat mer kapacitet för förbränning av 
kommunalt avfall vid avfallskraftverket som snart blir 
klart i Vanda. Kraftverket startas år 2014.  
• För verksamheten vid Domargårds avfallscentral är 
man tvungen att göra högst en anmälan om avvikelse 
per år till Närings‑, trafik‑ och miljöcentralen. 
År 2012 gjordes sammanlagt 6 anmälningar till myndig‑
heten. Alla anmälningar gällde gasverket.

Mål 2: Ökad mängd återvinnbart avfall samt  
miljömedvetenhet
• Av blandat byggavfall ska 50 % sorteras senast år 2014. 
År 2012 styrdes cirka 28 % av det blandade byggavfallet 
till sortering.
• Mängden separatinsamlat förpackningsmaterial (kar‑

Miljökonsekvenser
tong, glas och metall) från kunderna ska vara 10 % större 
2012 än 2010.
I slutet av 2012 var mängden separatinsamlat förpack‑
ningsmaterial från kunderna 8,3 % större än 2010. 
• Återvinningen ökas på ett ekologiskt hållbart sätt. Må‑
let är i enlighet med den riksomfattande avfallsplanen 
en återvinningsgrad på 50 % för det kommunala avfall 
som kommunen ansvarar för år 2016.

För att öka återvinningsgraden till 50 % har verksamhe‑
ten följt planen. Fastigheterna har möjlighet att delta i 
fastighetsvis ordnad insamling av kartong, glas och me‑
tall. Insamlingen av avfallsmaterial med en bil med flera 
fack övergår från försök till permanent service somma‑
ren 2013. Genom upplysningskampanjer motiveras invå‑
narna att sortera avfallet, och slagg utnyttjas i avfallssta‑
tionernas konstruktioner.

Domargård dagvatten

Domargård ytvatten

Mömossen ytvatten

Mömossen  översvämning 28.9.2012 (några m3)

Domargård grundvatten

Mömossen grundvatten

Hushållsvattnets kvalitetskrav (små enheter)

* COD Mn
** Saltning av motorvägen och väg 170 inverkar pä halterna

 Kväve (N) Fosfor (P) Fasta BOD7 Ammonium- Elektrisk pH CODCr Klorid 
   partiklar  kväve konduktivitetet
 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m  mg/l mg/l

 1,6 0,06 3,6  0,09 72,5 7,2 26 133,5

 1,26 0,06  2,25 0,16 21,67 6,8 30,8 23,6

 2,1 0,08 12,1 3,2 0,03 27,5 6,6 25,3* 15,1

 56 0,21 13 10 45 280 7,4 220 260

  

  0,04   0,15 78,1 6,9 3,94* 151,5** 

     0,09 68,8 6,5 6,88* 52,5

     0,4 under 250 6,6–9,6 5* 100

     

     

Foto: Toni Mikkola / Cartina
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Konsekvenser för vattnet
Östra Nylands Avfallsservice har två verksamhetsställen, 
Domargårds avfallscentral i Borgå och Mömossens småav‑
fallsstation i Sibbo, där vattenkontrollen sker enligt ett kon‑
trollprogram godkänt av myndigheten. Vid Mömossens 
småavfallsstation övergick man år 2012 till efterkontrollsta‑
diet, då konstruktionerna som innesluter slutdeponerings‑
området för kommunalt avfall blev färdiga hösten 2011. 

Vattenkontrollen är indelad i kontroll av lakvattnets och 
ytvattnets kvalitet och mängd samt kontroll av grund‑
vattenkvaliteten. Kontrollen av grundvattnets kvalitet är 
indelad i kontroll av vattenkvaliteten i de lösa jordlagren 
och kontroll av berggrundvattnets kvalitet. Dessutom 
följer man upp vattennivån inne i avfallsupplaget.  

Vattnet kontrolleras inte bara vid avfallsstationerna utan 
också två gånger om året vid sju punkter på området där 
brytning för den kommande avfallscentralen i Sköldvik 
pågår.

Ytvatten
Ytvattnet kring Domargårds avfallscentral kontrolleras 
tre gånger om året och ytvattnet vid Mömossens småav‑
fallsstation två gånger om året. Vart femte år görs dess‑
utom en omfattande kontroll, varvid fler parametrar i 
vattnet undersöks. 

Liksom under tidigare år kunde näringsbelastning från 
Domargårds avfallscentral fortsättningsvis noteras i vatt‑
net i dikena norr om avfallsstationen år 2012. Påverkan 
märktes tydligast vid de punkter som ligger närmast av‑
fallscentralen. Näringsbelastningen motsvarade dock ni‑
vån under de senaste kontrollåren. 

Mömossens småavfallsstations inverkan på ytvattnet år 
2012 kunde liksom tidigare år observeras vid de närmas‑
te observationspunkterna söder och nordost om avfalls‑
stationen (näringsämnen).

Grundvatten
Grundvattnet kontrolleras i samband med kontrollen av 
ytvattnet vid nio punkter vid Domargårds avfallscentral 
och vid sju punkter vid Mömossens småavfallsstation. 
Beträffande Domargård kunde påverkan från avfallscen‑
tralen, liksom i ytvattnet, noteras norr om avfallscentra‑
len i form av ökad elektrisk konduktivitet samt kloridhalt. 
Vid Mömossen märktes påverkan ställvis i form av för‑
höjd elektrisk konduktivitet, sulfat‑ och kloridhalter samt 
ammoniumkvävehalt.

Lakvatten från avstjälpningsplatsen
Halterna i lakvattnet från avstjälpningsplatsen kontrol‑
leras samtidigt som grund‑ och ytvattnet kontrolleras. 
Mängden lakvatten som leds till avloppsnätet mäts med 
kontinuerliga mätare. 

Lakvattnet från Domargårds avfallscentral leds till Borgå 
Vattens avloppsreningsverk på Hermansö. År 2012 led‑
des 145 396 m3 lakvatten till avloppsnätet. Det är 33 % 
mer än 2011. Den ökade mängden vatten som leddes 
till avloppsnätet berodde delvis på rikligare regn jämfört 
med 2011.

Från Mömossens småavfallsstation leddes 26 299 m3 lak‑
vatten till Helsingfors Vattens avloppsreningsverk i Vik år 
2012. Det var cirka 17 % mer än 2011. Vid småavfallssta‑
tionen rann lakvattnet över en gång under året på grund 
av ett elavbrott. Överströmningen pågick i cirka 40 mi‑
nuter och några kubikmeter avloppsvatten hann rinna 
ut i terrängen. På grund av att endast en liten vatten‑
mängd rann över och det pågick under endast en kort 
tid medförde det ingen långvarig inverkan på vattenkva‑
liteten i dikena.

inverkan på luften
Den största miljöpåverkan från avfallshanteringen är 
växthusgaserna som bildas på slutdeponeringsområ‑
dena, framför allt metan, som är en 21 gånger starkare 
växthusgas än koldioxid. Andra källor till utsläpp av växt‑
husgaser från avfallshanteringen än slutdeponerings‑
områdena är bl.a. avfallsuppsamlingen och transporten 
samt maskinerna på avfallsstationerna. Avfallshantering‑
ens klimatpåverkan kan dock minskas bl.a. genom upp‑
samling och behandling av deponigasen som uppkom‑
mer på slutdeponeringsområdena samt energiutvinning 
ur avfall som annars skulle slutdeponeras. Utsläppen 
från uppsamling och transport kan dessutom påverkas 
bl.a. genom effektiv ruttplanering samt genom att ut‑
släppssnåla uppsamlingsfordon används.

På Domargårds avfallscentral har deponigas samlats upp 
ända sedan 1995. Gasen samlas upp från de avfallsupp‑
lag som användes 1980–2007 via 11 brunnar samt från 
de avfallsupplag som nu används via tre brunnar. Under 
år 2012 samlades totalt 0,79 milj. Nm3 gas upp. 

Deponigaserna från avfallsupplaget för kommunalt av‑
fall, vilket tillslöts år 2011 vid Mömossens småavfallssta‑
tion, behandlas passivt med hjälp av ett biofilter som 
byggts vid ytan av avfallsupplaget. I biofiltret oxideras 
metanet till koldioxid och vatten.

damm och illaluktande svavelföreningar
I september–november 2012 mättes halterna av damm 
och illaluktande svavelföreningar kring Domargårds av‑
fallsstation och på avfallsstationen. Dammet mättes på 
gården vid de två bostadshus som ligger närmast av‑
fallsstationen och illaluktande svavelföreningar mättes 
inne på avfallsstationen. 
Enligt mätresultaten översteg dammhalterna i avfallssta‑
tionens omgivning inte gränsvärdena i Statsrådets för‑

ordning 711/2001. Halterna av damm och illaluktan‑
de svavelföreningar överskred inte heller riktvärdena 
i Statsrådets beslut 480/1996. Utgående från mätre‑
sultaten kunde man också konstatera att avfallssta‑
tionens normala verksamhet inte orsakar spridning 
av illaluktande svavelföreningar och damm i omgiv‑
ningen. Följande gång damm och illaluktande sva‑
velföreningar ska mätas är år 2015.

Annan påverkan
Buller
Buller mäts på gården vid de bostadsbyggnader som 
finns närmast Domargårds avfallscentral med tre års 
mellanrum, första gången år 2009 och andra gången 
2012. Båda gångerna konstaterades enligt resultaten 
att avfallsstationens normala verksamhet inte ger 
upphov till buller i omgivningen och att gränsvärdet 
för buller i miljötillståndet inte har överskridits. Föl‑
jande bullermätningar görs år 2015.

Miljöpanel
Med hjälp av en miljöpanel bestående av frivilliga in‑
vånare i närheten av Domargårds avfallscentral har in‑
formation samlats om lukt och andra olägenheter i av‑
fallscentralens omgivning sedan 2008. I miljöpanelen 
deltog 10 panelister i slutet av 2012. Antalet luktob‑
servationer och luktdagar, dvs. dagar då en eller flera 
panelister observerat lukt, år 2012 var 13. Luktobser‑
vationer gjordes i augusti, november och december, 
under övriga månader noterades ingen lukt. Mycket 
påtagliga luktolägenheter till följd av avfallscentralens 
verksamhet har enligt panelisterna inte förekommit i 
omgivningen. Luktolägenheter i omgivningen kan i 
huvudsak uppkomma endast i undantagssituationer 
såsom avbrott i gasuppsamlingen eller exempelvis vid 
flyttningen av avfall som stödmaterial för en vertikal 
isoleringsvägg år 2012. Andra observationer som pa‑
nelen anmälde gällde bl.a. buller från arbetsmaskiner 
och skräp som flög omkring från lasterna. 

Skadedjur
Mängden skadedjur vid Domargårds avfallscentral 
försöker man påverka genom att dagligen kompri‑
mera och täcka slutdeponeringsområdet. Råttor på 
avfallscentralen bekämpas med 23 beteslådor som 
placerats ut på området. 

Avfallet blir till energi
År 2012 producerades av trä‑ och risavfall 4494 MWh 
energi och av källsorterat kommunalt avfall 30 833,2 
MWh. Av det insamlade och mottagna avfallet pro‑
ducerades sammanlagt 35 328 MWh energi. Med en‑
ergin från avfallet kan man ersätta bl.a. fossila bräns‑
len såsom naturgas.

Miljökonsekvenser

Mängd avlopps- och regnvatten 
som letts till reningsverk
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Informatör  Katariina Lossi

”Målet är att kunderna ska känna 

till förändringarna i avfallshante-

ringen och sköta sin avfallshante-

ring på ett hållbart sätt. År 2012 

satsade vi på att utveckla våra 

kommunikationsmedier, vilket 

innebär att vi nu till stor del kan 

producera vårt rådgivningsmate-

rial själva. I början av året gick vi 

med i sociala medier och i slutet 

av året tog vi i bruk nyhetsbrev, 

som är ett verktyg som underlät-

tar informeringen via e-post.”

Under verksamhetsåret ordnade 
Östra Nylands Avfallsservice två 
återvinningstävlingar för skolelever 
med tusentals deltagare inom verk‑
samhetsområdet. Tävlingarna är en 
del av avfallshanteringens skolsam‑
arbete, där målet är att främja åter‑

vinning och hållbar konsumtion. Under verksamhets‑
året gjordes en omfattande enkät om kundernas till‑
fredsställelse samt en enkät om tillfredsställelsen med 
småavfallsstationerna. Den elektroniska kommunikatio‑
nen i sociala medier och per e‑post effektiverades och 
man började själv layouta kommunikationsmaterial.  

Skolsamarbete i skolorna och genom tävlingar
Vår servicerådgivare besökte under året över 80 grup‑
per och berättade om hur man kan minska och återvin‑
na avfall samt om avfallshanteringen. På våren ordnades 
tävlingen Sorteringsexperter 2012 för årskurs fyra inom 
verksamhetsområdet. I tävlingen deltog 18 skolor och 
sammanlagt cirka 150 elever. Deltarlagen förberedde sig 
för tävlingen under ledning av sin lärare och med hjälp 
av Otto‑undervisningsmaterialet. Fem lag gick till fina‑
len som ordnades vid naturstigen på Ekudden i Borgå. 
I slutet av året ordnades tävlingen Värmeljusjakten för 
elever. De deltagande klasserna samlade tomma värme‑

ljusskal av metall och den klass som samlade det störs‑
ta antalet vann tävlingen. Inom bolagets verksamhets‑
område deltog närmare 2 000 elever som samlade totalt 
över 700 000 värmeljusskal. Värmeljusjakten är en riks‑
omfattande tävling som nu för första gången ordnades 
i Östra Nyland. Målet är att inspirera till återvinning och 
åskådliggöra hur mycket man kan åstadkomma genom 
att bilda nätverk. Genom effektiva nätverk blir små bäck‑
ar till en stor å.

Uppföljning av kundernas tillfredsställelse
Under verksamhetsåret gjordes två kundenkäter. I den 
årliga enkäten om hur nöjda kunderna är med småav‑
fallsstationerna hade det allmänna vitsordet förbättrats 
från året innan. År 2011 var vitsordet 6 och år 2012 var 
det 6,3 (skala: 7 mycket nöjd….1 inte alls nöjd). 

Den omfattande undersökningen utfördes av Innolink 
Research Oy. Brevenkäten sändes till 2 000 kunder och 
svarsprocenten var 29. Ungefär 75 procent av dem som 
svarade hade en ganska eller mycket positiv och cirka 21 
procent en neutral uppfattning om bolagets verksam‑
het. De svarande gav totalvitsordet 5,6 (skala: 7 myck‑
et nöjd….1 inte alls nöjd). Resultaten av enkäterna om 
kundernas tillfredsställelse används då verksamheten 
utvecklas och nya tjänster planeras.

11 Kommunikation
Nära  

kunden

Östra Nylands Avfallsservice hade 
29 anställda under verksamhetsåret. 
Vårt mål är att nivån på personalens 
kunskap och färdigheter kontinuer‑
ligt ska utvecklas och att de ska må 
bra i sitt arbete. 

Nya anställda handleds i sitt arbete 
och bolagets verksamhet genom ett 
inskolningsprogram, som omfattar 
bland annat utbildning i verksam‑

hetssystemet och om miljön samt behövliga behörighe‑
ter. År 2012 skaffades behörigheter i bland annat driften 
av biogasanläggningen, hantering av farligt avfall, ar‑
betssäkerhet och heta arbeten. Dessutom fördjupade de 
anställda sina kunskaper genom att delta i viktiga kurser 
i branschen. 

12 Personal
Framgång 
tack vare 

kunnig och 
nöjd personal

Arbetshälsa och säkerhetsfrågor togs upp och utveck‑
lades i samarbete med arbetarskyddsorganisationer, fö‑
retagshälsovården och personalen. Ett mål är att anta‑
let frånvarodagar till följd av arbetsolyckor ska vara 30 
% mindre 2013 än 2011. Under år 2012 orsakades en‑
dast en frånvarodag av arbetsolyckor. 

Under verksamhetsåret främjades personalens arbetsför‑
måga genom ekonomiskt stöd för personalens motions‑ 
och kulturintressen. Personalens tillfredsställelse följs 
upp speciellt genom utvecklingssamtal och enkäter om 
tillfredsställelsen i arbetet varje år. År 2012 gällde enkä‑
ten speciellt bedömning av den interna kommunikatio‑
nen, som i huvudsak anses fungera väl. Ett utvecklings‑
objekt som framkom var effektivering av kommunikatio‑
nen mellan arbetsgrupperna. Personalmötet som ordnas 
varje månad ansågs vara speciellt värdefullt.

Å r S B E r ä T T E L S E  2 0 1 2

• Pressmeddelanden 25 st
• Återvinnare-kundtidning 53000 st
• Kundmeddelande som bilaga 
 till avfallsfakturan 100 000 st
• Webbplats: www.iuj.fi 

Kommunikation 2012

• Borgå Mässan
• Sibbon Mässan
• Borgnäs Mässan
• Lovisa Historiska Hus
• Ekoeffektdagen i Borgå

Östra Nylands Avfallsservice 
rådgivningstält ambulerade  
på olika evenemang inom 
verksamhetsområdet
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Allmänt
Östra Nylands Avfallsservice Ab (Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy) är ett aktiebolag som ägs av fem kommuner med 
ett sammanlagt invånarantal på 93 405 personer i slutet av 2012.

Enligt delägaravtalet är bolagets uppgift att sköta avfallshanteringen inom avtalskommunerna enligt kraven i 
lagstiftningen på ett miljövänligt sätt och så att bra teknik utnyttjas på ett både tekniskt och ekonomiskt fördelak-
tigt sätt.

Bolaget sköter den avfallshantering som ägarkommunerna ansvarar för. Dessa tjänster produceras för bostadsfas-
tigheter och för statens, kommunernas och församlingarnas fastigheter. Tjänsterna består av avfallsrådgivning, 
materialinsamling, återvinning, energiutvinning och behandling av avfall samt skärgårdens avfallshantering och 
problemavfallsservice. Därtill erbjuder bolaget avfallshanteringstjänster för företag som har behov av tjänsterna. 
Dessa tjänster produceras antingen på basis av kommunens sekundära ansvar i enlighet med avfallslagen eller på 
marknadsvillkor.

Resultatutveckling och väsentliga händelser under räkenskapsperioden 
Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 11,2 miljoner euro. Omsättningen minskade med 6,9 % jämfört 
med föregående år. Den mottagna materialmängden utgjorde 179 000 ton, varav 83 000 ton var rent eller lindrigt 
förorenat jordmaterial. De motsvarande siffrorna år 2011 var 294 000 och 200 000 ton. Den totala avfallsmängden 
minskade med 39 % och mängden jordmaterial med 59 % jämfört med föregående år. Den minskade omsättnin-
gen berodde på de minskade mängderna behandlat avfall. Andelen avfallsskatt som redovisas till staten utgjorde 
10,6 % (1 181 174 euro) av omsättningen. 

Under verksamhetsåret gjorde bolaget en obligatorisk reservering på 277 962 euro för eftervård av deponierna. 
Reserveringen är inte avdragbar i beskattningen. Eftervårdsarbeten gjordes för 72 692 euro, vilket innebär att ef-
tervårdsreserveringens nettoökning var 205 270 euro.

Räkenskapsperiodens rörelsevinst utgjorde 1 177 218 euro, vilket är 10,6 % av omsättningen. Avkastning på eget 
kapital var 29,8 % räknat på nettoresultatet efter korrigering med tidigare räkenskapsperioders skatter. Det egna 
kapitalets andel var i slutet av räkenskapsperioden 32,7 % av balansomslutningen. Räkenskapsperiodens resultat 
före skatt var en vinst på 1 178 294 euro. Vinsten efter skatt blev 894 755 euro.

Nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska ställning och resultat
 2012 2011 2010
omsättning  11 156 014 11 981 521 10 629 479
rörelsevinst 1 177 218 642 644 367 167
rörelsevinst % av omsättning 10,6 5,4 3,5
avkastning på eget kapital % 29,8 9,5 1,5
soliditetsgrad % * 32,7 25,5 24,9
* Till det egna kapitalet räknas inte obligatoriska reserveringar, vilket inverkar på nyckeltalet.

Bolagets omsättning var cirka 500 000 euro och räkenskapsperiodens vinst cirka 247 000 euro högre än budgeterat.

Östra Nylands Avfallsservice Ab delar inte ut dividend till sina ägare. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv 
och målsättningen är att hålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som möjligt. För bolaget innebär vinst 
ett resultat som tryggar en fortsatt utveckling av verksamheten och kontinuitet i enlighet med lagstiftningen. 
Vinsten används i sin helhet till att verkställa miljöinvesteringar för avfallshanteringen.  

Vid extra bolagsstämma beslöts 11.12.2012, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna en fusion mellan 
Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab. Ett motsvarande beslut hade fattats tidigare i bolagets 
alla ägarkommuner. För- och nackdelarna med fusionen utreddes noggrant under år 2012. Fusionen bedöms 
minska på riskerna i anknytning till bolagets verksamhet och öka kostnadseffektiviteten för verksamheten. 
Rosk’n Roll Oy Ab:s bolagsstämma och ägare har fattat ett motsvarande beslut. Den exakta tidpunkten för fusio-
nen fastställs under våren 2013.

Delägare
Osakas Osakkeet/kpl %-osuus
Borgå 2 243 49,00
Sibbo 1 172 25,60
Lovisa    812  17,74
Askola    181  3,95
Borgnäs  170  3,71
Total 4 578 100,00

Delägare          Aktier/st.       %-andel

De viktigaste investeringarna
Investeringarna uppgick till sammanlagt 2 157 277 euro. Största delen av denna summa användes till Domargårds 
bottenkonstruktioner (45,4 %; 980 207 euro), brytning av stenmaterial vid den nya avfallscentralen i Sköldvik (34,1 
%; 736 946 euro) och konstruktionen av en omlastnings- och sorteringshall vid Domargårds avfallsstation (17,7%; 
381 717 euro). Resten (60 855 euro; 2,8 %) användes till största delen till förnyande av maskiner och inventarier och 
investerades i delägarföretaget.  

Finansiering
Bolaget finansierade sina investeringar med intern finansiering. Banklånen ökade inte under räkenskapsperioden. 
Lån på 270 000 euro amorterades.

Utvecklings- och miljöverksamhet 
Bolaget har ett certifierat miljö- och kvalitetssystem (ISO 9001, ISO 14001), enligt vilket bolaget förbinder sig till att 
kontinuerligt förbättra verksamheten. Miljö- och kvalitetsmålen har registrerats i verksamhetssystemet, genomfö-
randet följs upp och målsättningarna granskas årligen. De centrala miljömålen består av att öka avfallsåtervinnin-
gen och minska avfallscentralernas utsläpp.

Nya tjänster som togs i bruk under verksamhetsåret var insamling av glas och metall fastighetsvis och nätverket 
för mottagning av problemavfall i samarbete med två servicestationer utvidgades.

Under år 2012 pågick följande utvecklingsprojekt som är centrala för bolagets verksamhet:

1. Utredning av för- och nackdelar med fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab. På 
grundval av utredningarna beslöt ägarna och bolagen att genomföra fusionen.

2. De förberedande anläggningsarbetena för konstruktionen av den nya avfallscentralen i Sköldvik framskred en-
ligt den planerade tidtabellen. Planerna uppdaterades under verksamhetsåret och nödvändiga tillstånd erhölls för 
att öka på brytningen vid avfallscentralen. I och med tillstånden blir det lättare att forma grunderna för avfallscent-
ralen och mängden användbar sten som kan tas tillvara ökar.   

3. Vid Domargårds avfallscentral fortsatte sorteringen av byggavfall i försökssyfte för att öka återvinningen och 
minska på slutdeponeringen. Utgående från försöksprojektet planeras de åtgärder som behöver vidtas för att 
minska på slutdeponeringen av organiskt avfall då det gäller byggavfall.

4. Vid Domargårds avfallscentral fortsatte planeringen av tillslutningen. Slutdeponeringsområdet som togs ur bruk 
år 2007 sjunker fortfarande och de slutliga konstruktionerna för tillslutning kan ännu inte byggas. 

5. Ett försöksprojekt för effektivering av insamlingen av återvinnbart avfall med hjälp av flerfackskärl och -bilar in-
leddes i mars 2012. I projektet deltar 262 hushåll på frivillig basis som har fått pröva på det nya sorteringssystemet. 
Insamling med flerfackskärl ökar betydligt mängderna material som kan tas tillvara. Försöket avslutas i mars 2013, 
och därefter bedöms om det finns förutsättningar för att göra tjänsten permanent. Projektet stöds av Tekes.

I sin verksamhet strävar företaget efter att minska miljöeffekterna av avfallshanteringen som helhet. Målsättnin-
gen för de närmaste åren är att fortsätta att minska på mängden avfall som deponeras på avstjälpningsplatsen tills 
deponeringen av biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatsen kan avslutas. 

Styrelsens       verksamhetsberättelse 2012
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy    | 

Räkenskapsperiod 1.1.2012 – 31.12.2012

|    Östra Nylands Avfallsservice Ab

Bolagets samtliga aktier har samma rättigheter och antal röster. Vid beslut om grunderna för bolagets avgiftspoli-
tik på den ordinarie bolagsstämman förutsätts dock kvalificerad majoritet på 2/3.
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Personal 
Antalet årsverken i bolaget under verksamhetsåret var 29,0 vilket var 3,4 årsverken mera än år 2011 och 1,0 mera än år 2010. 
Den viktigaste orsaken till ökningen av personalresurser var långa sjukledigheter. Visstidsanställda utförde 4,6 årsverken i 
bolaget, medan motsvarande tal för 2011 var 2,6 och 2,3 år 2010.  Bolaget hade 29 anställda 31.12.2012. Motsvarande tal 
var 27 år 2011 och 31 år 2010. Den totala summan löner och arvoden för räkenskapsperioden 2012 var 1 040 903 euro. År 
2011 uppgick löner och arvoden till 983 286 euro och under räkenskapsperioden 2010 till 1 035 033 euro.

Under verksamhetsåret använde bolaget ett resultatpremiesystem för personalen. Målsättningen med systemet är att 
motivera personalen till att utveckla kostnadseffektiviteten och servicenivån samt att öka sammanhållningen och be-
löna goda prestationer. 

Utvärdering av affärsverksamhetens utveckling och miljön
Efter räkenskapsperioden slut har det inte inträffat några väsentliga förändringar som påverkar bolagets verksamhet 
eller ekonomi. Bolagets omsättning väntas förbli på samma nivå år 2013 som år 2012. Omsättningen påverkas av den all-
männa ekonomiska utvecklingen. Den ekonomiska tillväxten leder till en ökning av avfallsmängderna och ökar bolagets 
omsättning och lönsamhet.

Efter år 2013 beräknas fusionen med Rosk’n Roll Oy Ab effektivera verksamheten, vilket kommer att göra det lättare att 
anta utmaningarna med den allt stramare avfallslagstiftningen. Den ändring i lagstiftningen som mest inverkar på bo-
lagets verksamhet är förbudet att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatsen. Förbudet uppskattas träda i kraft i 
början av år 2016.

Utvärdering av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna i verksamheten
De största riskerna i anslutning till bolagets affärsverksamhet gäller mängderna mottaget avfall. Privathushållens behov 
av avfallshanteringstjänster och de avfallsmängder som de producerar förändras långsamt. Däremot varierar mängden 
företagsavfall kraftigt enligt de ekonomiska konjunkturerna.

Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsperiodens vinst
Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 894 755,32 euro bokförs på kontot ”vinst/förlust från tidigare räkens-
kapsperioder” och ingen dividend betalas ut för räkenskapsperioden. Enligt bolagsordningen delar bolaget inte ut divi-
dend till sina ägare utan eventuell vinst används till att utveckla verksamheten.

Ordinarie medlemmar Suppleant Kommun
För tiden 26.4. – 31.12.2012
Matti Nuutti (ordf.) Heikki Lappalainen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.) Veikko Raiskila Sibbo
Erik Franzén Risto Kuisma Askola och Borgnäs
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Lovisa
Jaakko Isotalo  Taisto Uutinen Lovisa
Vesa Lepistö Juhani Rantala Sibbo 
Otto Oksanen Juha Vanhala Borgå
Anders Rosengren Thomas Ekholm Borgå

Bolagets verkställande direktör var teknologie doktor Juha-Heikki Tanskanen.
Bolagets revisor var PricewaterhouseCoopers Oy.

R E S U L T A T R Ä K N I N G

Omsättning  11 156 013,57 11 981 520,70
Övriga rörelseintäkter 1 054 407,16 324 948,76
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
 Inköp under räkenskapsperioden -221 601,36 -203 003,04
 Tjänster av utomstående -5 574 266,45 -5 504 847,48

Material och tjänster sammanlagt -5 795 867,81 -5 707 850,52

Personalkostnader
 Löner och arvoden -1 040 903,13 -983 286,09
 Lönebikostnader
   Pensionskostnader -189 169,87 -178 760,01
   Övriga personalbikostnader -46 982,94 -35 844,10
Personalkostnader sammanlagt -1 277 055,94 -1 197 890,20

Avskrivningar och nedskrivningar
 Avskrivningar enligt plan -1 345 579,37 -1 060 292,06

Redovisad avfallsskatt -1 181 174,34 -1 615 420,00
Övriga rörelsekostnader -1 433 525,38 -2 082 372,61

Rörelsevinst  1 177 217,89 642 644,07

Finansiella intäkter och kostnader
 Finansiella intäkter 33 458,51 24 765,69
 Finansiella kostnader -32 382,50 -37 989,21

Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 1 076,01 -13 223,52

Vinst före extraordinära poster 1 178 293,90 629 420,55
Extraordinära poster

Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 1 178 293,90 629 420,55
Bokslutsdispositioner 50 582,08
Inkomstskatt  -334 120,66 -409 169,28

Räkenskapsperiodens vinst 894 755,32 220 251,27

R E S U LTAT R Ä K N I N G   2012S T Y R E L S E N S  V E R K S AM H E TS B E R ÄT T E L S E   2012

Förvaltning
Bolagsstämman hölls 26.4.2012 i Borgå. Bolagets styrelse sammanträdde 10 gånger under året. Styrelseordföran-
de var Matti Nuutti från Borgå. Vice ordförande var Magnus Åström från Sibbo. I styrelsen verkade följande ordi-
narie medlemmar och suppleanter: 

Ordinarie medlemmar Suppleant Kommun
För tiden 1.1. – 26.4.2012
Matti Nuutti (ordf.) Heikki Lappalainen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.) Veikko Raiskila Sibbo
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Lovisa
Jaakko Isotalo  Taisto Uutinen Lovisa
Risto Kuisma  Tommi Puotila Askola och Borgnäs
Vesa Lepistö Juhani Rantala Sibbo
Otto Oksanen Juha Vanhala Borgå
Anders Rosengren Thomas Ekholm Borgå
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B A L A N S R Ä K N I N G   2012

Aktiva
Bestående aktiva
 Immateriella tillgångar
  Immateriella rättigheter 178 825,02 211 952,64
  Övriga kostnader med lång verkan 2 639,19 4 306,05
 Immateriella tillgångar sammanlagt 181 464,21 216 258,69
 Materiella tillgångar
  Mark- och vattenområden 1 311 266,89 1 310 256,39
  Byggnader och konstruktioner 145 052,46 162 335,29
  Maskiner och inventarier 490 885,16 588 899,09
  Övriga materiella tillgångar 3 902 355,70 3 437 531,10
  Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 497 562,34 4 656,90
 Materiella tillgångar sammanlagt 6 347 122,55 5 503 678,77
  Placeringar
   Övriga aktier och andelar 10 211,03 7 163,03

Bestående aktiva sammanlagt 6 538 797,79 5 727 100,49

Rörliga aktiva
 Långfristiga fordringar
 Lånefordringar 370 000,00 0,00
 Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 2 002 327,01 2 214 570,17
  Resultatregleringar 75 994,81 17 220,46
   2 078 321,82 2 231 790,63
 Kassa och banktillgodohavanden 1 634 564,87 2 162 094,79
Rörliga aktiva sammanlagt 4 082 886,69 4 393 885,42
Aktiva sammanlagt 10 621 684,48 10 120 985,91

Passiva 
Eget kapital
 Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 2 085 343,95 1 902 696,83
 Räkenskapsperiodens vinst 894 755,32 220 251,27
Eget kapital sammanlagt 3 437 899,27 2 580 748,10
Ackumulerade bokslutsdispositioner
 Avskrivningsdifferens 148 466,69 199 048,77
Ackumulerade bokslutsdispositioner 148 466,69 199 048,77

Obligatoriska reserveringar
 Reserveringar för landskapsarbete och eftervård 4 029 594,00 3 824 324,00
 Reserveringar för slagg 125 676,46 164 484,21
Obligatoriska reserveringar sammanlagt 4 155 270,46 3 988 808,21
Främmande kapital
 Långfristiga skulder
  Skulder till kreditinstitut 960 000,00 1 230 000,00
 Långfristiga skulder sammanlagt 960 000,00 1 230 000,00

 Kortfristiga skulder
  Skulder till kreditinstitut 270 000,00 270 000,00
  Skulder till leverantörer 770 816,66 999 976,24
  Övriga skulder 265 306,12 509 615,48
  Resultatregleringar 508 536,39 342 789,11
  Förskottsbetalningar 105 388,89 0,00
  Kortfristiga skulder sammanlagt 1 920 048,06 2 122 380,83
Främmande kapital sammanlagt 2 880 048,06 3 352 380,83
Passiva sammanlagt 10 621 684,48 10 120 985,91

Kassaflöde från rörelsen
Rörelsevinst  1 177 217,89 642 644,07
 Korrekturposter till rörelsevinsten
  Avskrivningar enligt plan 1 345 579,37 1 060 292,06
  Kostnader som inte innehåller avgifter
  (obligatoriska reserveringar) 166 462,25 925 244,21
 Korrekturposter sammanlagt 1 512 041,62 1 985 536,27

Förändring i rörelsekapital
  Förändring av kortfristiga räntefria
  affärsfordringar, ökning(-)/minskning(+) 153 468,81 -78 420,91
  Förändring av kortfristiga räntefria
  skulder, ökning(+)/minskning(-) -189 136,20 -189 054,20
  Förändring i rörelsekapital -35 667,39 -267 475,11

 Finansieringsintäkter och kostnader 1 076,01 -13 223,52
 Betalda direkta skatter -384 921,38 -479 597,72

 Kassaflöden från rörelsen 2 269 746,75 1 867 883,99

Kassaflöden från investeringar
 Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -2 157 276,67 -1 590 976,77
 Investeringar i andra placeringar (utlåning) -370 000,00 0,00

 Kassaflöde från investeringar -2 527 276,67 -1 590 976,77

Kassaflöde från finansiering
  Amortering av lån -270 000,00 -316 171,11
  Kassaflöde från finansiering -270 000,00 -316 171,11

Förändringar av kassaflöden -527 529,92 -39 263,89
Likvida medel i början av räkenskapsperioden 2 162 094,79 2 201 358,68
Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 1 634 564,87 2 162 094,79
Förändring av likvida medel -527 529,92 -39 263,89

Värdering
Bestående aktiva materiella och immateriella tillgångar är upptagna i balansen till sin direkta anskaffningsutgift med avdrag för 
avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan har beräknats enligt de materiella och immateriella tillgångarnas ekonomis-
ka livslängd.
Finansieringstillgångarna har värderats enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Avskrivningar enligt plan är
 Immateriella tillgångar
  Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 3– 15 år
 Byggnader och konstruktioner
  Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 8 år, restvärdeavskrivning 4% eller 7%
 Fasta konstruktioner och anläggningar
  Slutdeponeringsområdets bottenkonstruktioner:  
  på basis av den använda volymen för slutdeponering av avfall, substansavskrivning
  Andra fasta konstruktioner:  
  enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 2 – 15 år,
 Utjämningsbassänger, avlopp och Domargårds pumpstation
  Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 6– 8 år
 Maskiner och inventarier
  Restvärdeavskrivning 25 %

B A L A N S R Ä K N I N G
F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S

N O T E R  T I L L  U P P R Ä T T A N D E T  A V  B O K S L U T E T

F I N A N S I E R I N G S A N A LYS   2012

Intäkterna och kostnaderna har noterats   
enligt prestationsprincipen
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Fördelning av omsättningen
Mottagningsavgifter 4 399 132,14 5 051 232,81
Transportavgifter för blandavfall 2 810 587,08 2 599 650,38
Avfallsskatt  1 181 174,34 1 615 420,00
Ekoavgifter  1 023 249,42 1 008 271,85
Försäljningsintäkter 498 394,14 465 947,11
Transportavgifter för bioavfall 463 574,17 391 349,30
Skärgårdens avfallsavgifter 227 136,44 222 075,10
Vägningsavgifter 210 536,39 320 282,08
Inkomst från transport av kartong 192 581,05 174 484,67
Övriga intäkter 149 648,40 132 807,40
Omsättning  11 156 013,57 11 981 520,70

Fördelningen av mottagningsavgifter och transportavgifter  
för bland-, bio- och kartongavfall för år 2011 har ändrats  
för att bevara jämförbarheten.

Fördelning av övriga intäkter
 Försäljning av sprängsten 730 256,15 177 091,05
 Kommunernas andelar för tillslutning av avfallsstation 246 438,22 102 608,02
 Övriga intäkter 71 627,05 39 252,61
 Markarrenden 6 085,74 5 997,08
Fördelning av övriga intäkter 1 054 407,16 324 948,76

Utomstående tjänster
Kostnader för avfallstransport 3 356 262,29 3 047 756,49
Återvinningstjänster 1 021 227,78 1 017 948,57
Avfallsstationernas maskinarbeten 426 611,57 470 616,07
Övriga utomstående tjänster 422 433,88 180 378,10
Behandling av avloppsvatten 263 188,82 172 486,98
Miljöobservation 81 523,90 81 758,99
Byggarbeten för tillslutning av avfallsstation 3 018,21 533 902,28
   5 574 266,45 5 504 847,48

Periodisering av utgifter för landskapsarbete och eftervård av avstjälpningsplatsen
En reservering motsvarande skyldigheten till landskapsarbete och eftervård av den avfallsmängd som slutdeponeras  
på avstjälpningsplatsen upptas årligen som obligatorisk reservering under rörelsekostnader.
Landskaps- och eftervårdsarbeten täcks med reserveringar. De eftervårdskostnader som fullföljts under räkenskapsperioden  
har noterats på sina egna konton som årskostnader.

Fullföljda kostnader
Kostnader som bolaget ansvar för 72 691,55 283 928,86
Kostnader som faktureras av kommunerna 246 438,22 102 608,02
Återställande av kommunernas andel för 
eftervård som var i företagets balansräkning 0,00 283 241,96

   319 129,77 669 778,84

För de kommande kostnader som uppstår vid behandling av  
slagg görs en obligatorisk reservering till den del som slagg  
lagras för senare behandling.
Denna reservering antecknas i affärsverksamhetens övriga  
kostnader och i balansens obligatoriska reserveringar.

Fullföljda kostnader för behandling av lagrad slagg

Kostnader  38 807,75 91 207,79

Personalgrupper och 
personalens genomsnittliga antal
   personer personer
  Arbetare  ordinarie 18,5 18,0
   visstidanställda 4,6 2,6
  Tjänsteman ordinarie 6,0 5,0
    29,0 25,6

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/arbetarskydds- och arbetsmiljöavtalet för den kommunala sektorn 30.11.2002))

Ledningens löner och arvoden

Styrelsens mötesarvoden 6 560,00 5 289,00
Revisionsarvoden 4 930,00 6 843,00

Verksamhetens övriga kostnader
 Övriga rörelsekostnader
 Övriga tjänster 586 047,06 554 303,36
 Konsulttjänster 350 504,63 257 485,04
 Reservering för landskapsarbeten och eftervård 205 270,00 1 016 452,00
 Markarrenden 143 008,69 132 482,93
 Kundtjänstens trycknings-, post- och telefonkostnader 119 317,76 134 877,99
 Rådgivningens material- och informationskostnader 63 254,99 71 136,08
 Revisionsarvoden 4 930,00 6 843,00
 Reservering för slagg -38 807,75 -91 207,79

Övriga rörelsekostnader sammanlagt 1 433 525,38 2 082 372,61

Avfallsskatt  1 181 174,34 1 615 420,00

Övriga rörelsekostnader sammanlagt 2 614 699,72 3 697 792,61

Finansieringsintäkter och -kostnader
Intäkter från övriga bestående aktiva placeringar 529,80 529,80
 Andra ränte- och finansieringsintäkter 32 928,71 24 235,89
 Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt 33 458,51 24 765,69
 Räntor på lån från kreditinstitut -21 078,19 -34 488,97
 Räntor till ägarna 0,00 -1 007,92
 Dröjsmålsränta 0,00 -238,00
 Icke avdragbara dröjsmålspåföljder -11 236,12 -1 938,61
 Kursdifferens -68,19 -315,71
Räntekostnader och övriga  
finansieringskostnader sammanlagt -32 382,50 -37 989,21

N O T E R  T I L L  U P P R Ä T T A N D E T  A V  B O K S L U T E T

N O T E R  T I L L  R E S U L T A T R Ä K N I N G E N

N OT E R   2012

2 0 1 2 2 0 1 1N O T E R  T I L L  B A L A N S R Ä K N I N G E N

Rörliga aktiva
Specifikation över fordringar
Kortfristiga fordringar från ägare
 Borgå stad
 Kundfordringar 48 830,47 50 521,30

 Sibbo kommun
 Kundfordringar 14 453,92 14 382,70

Rörliga aktiva
 Väsentliga poster  i de aktiva resultatregleringarna
 Försäkringsersättningar och dagpenningar 3 817,28 5 106,07 
 Räntor som överförs 0,00 538,52
 Skatteperiodisering 50 800,72 0,00
 Övriga resultatregleringar 21 376,81 11 575,87
 Resultatregleringar sammanlagt 75 994,81 17 220,46
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Passiva
 Bundet eget kapital
 Eget kapital 457 800,00 457 800,00 
 Bundet eget kapital sammanlagt 457 800,00 457 800,00

 Fritt eget kapital
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 2 122 948,10 1 902 696,83
 Korrigering av fel som gäller föregående räkenskapsperiod -37 604,15 0,00
 Räkenskapsperiodens vinst 894 755,32 220 251,27
 Fritt eget kapital sammanlagt 2 980 099,27 2 122 948,10

 Eget kapital sammanlagt 3 437 899,27 2 580 748,10
 
Utdelningsbart eget kapital 31.12
Bolaget delar inte ut dividend till sina ägare utan utdelningsbar  
vinst används i sin helhet till att utveckla avfallstjänsterna och  
till beredskap på framtida investeringar.

Obligatoriska reserveringar
Reserveringar för landskapsarbete och eftervård 4 029 594,00 3 824 324,00
Reserveringar för slagg 125 676,46 164 484,21
   4 155 270,46 3 988 808,21

Skulder som förfaller
senare än om fem år 480 000,00 600 000,00

Skulder till ägarna
 Borgå stad
 Kortfristigt främmande kapital
 skulder till leverantörer 3 199,00 228,08
 resultatregleringar 14 343,77 0,00
   17 542,77 228,08

 Sibbo kommun
 Kortfristigt främmande kapital
  skulder till leverantörer 2 149,38 48 751,67

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna
Semesterlöner inklusive sociala kostnader 176 674,92 169 886,58
Räntor: lån från kreditinstitut 1 452,85 4 140,67
Övriga resultatregleringar 15 815,55 15 435,54
Periodiseringar av inköp och löner 209 204,18 65 521,51
Skatteperiodisering 0,00 87 804,81
Resultatregleringar sammanlagt 403 147,50 342 789,11
Förskottsbetalningar 105 388,89 0,00

N O T E R  T I L L  B A L A N S R Ä K N I N G E N För dessa kommande kostnader har gjorts och görs en obligatorisk reservering.
De kostnader som uppkommit för tillslutning och eftervård täcks med en reservering.
Bolaget skaffar rikligt med tjänster från företag och ingår tidsbundna avtal med företagen, vanligtvis på högst fem år.
Bolaget har förbundit sig att leverera avfall till energiutvinning med långvariga avtal enligt följande:
 - Till Kotka Energi Ab minst 15 000 ton per år i 15 års tid från 5.5.2009
 - Till Rosk’n Roll Oy Ab minst 14 000 ton per år i 10 års tid från den tidpunkt då Vanda energis kraftverk tas i bruk kommersiellt.
  Anläggningen beräknas kunna tas i kommersiellt bruk  år 2014.
 - Den totala summan som företaget har ställt som säkerhet i enlighet med marktäktslagen och  
  andra säkerheter för myndigheterna är 420 017 euro

Leasingansvar sammanlagt 2012 2011
Förfaller under följande räkenskapsperiod 5 088,96 5 047,92
Förfaller senare 10 177,92 15 143,76
Sammanlagt  15 266,88 20 191,68

Pantbrev
Inteckningar:  Industrifast., 638-440-30-2 Recovery, Borgå, Kullo
   Nominellt värde €  438 000,00

Bankgaranti  2012
554407-90014890 Garanti i enlighet med marktäktslagen 355 017,00
förmånstagare: Borgå stad
554407-90014940 Annan myndighetsgaranti 5 000,00 
förmånstagare: Askola kommun
554407-90015400 Annan myndighetsgaranti 5 000,00 
förmånstagare: Askola kommun, byggnads- och miljönämnden
Ansvarsförbindelser sammanlagt € 365 017,00

N O T E R  A V S E E N D E  S Ä K E R H E T E R  O C H  A N S V A R F Ö R B I N D E L S E R

S P E C I F I C E R I N G  A V  B E S T Å E N D E  A K T I V A

   Immateriella Materiella     
Bolag  tillgånger tillgångar   För-
      * Andra skott och Maskiner  
   Immateriella Mark- Bygg- materiella pågående och Place- Samman- 
   rättigheter områden nader tillgångar anskaffningar inventarier ringar lagt

Anskaffnings-    349 571 1 310 256 361 039 8 068 952 4 657 1 946 076 7 163 12 047 714 
utgift 1.1.2012
Ökningar  1 126 1011 0 1 603 756 497 562 55 431 3 048 2 161 933
Minskningar  0 0 0 0 4 657 0 0 4 657
Överföring mellan posterna 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anskaffningsutgift 350 697 1 311 267 361 039 9 672 708 497 562 2 001 507 10 211 14 204 991 
31.12.2012

Ackumulerade avskriv- 133 312 0 198 705 4 557 418 0 1 431 181 0 6 320 616 
ningar och ned- 
skrivningar 1.1.2012
Ackumulerade och avskriv- 0 0  74 004 0 -74 004 0 0 
ningar som gäller minsk-
ningar och överföringar
Räkensperiodens avskrivn. 35 920 0 17 283 1 138 931 0 153 445  1 345 579
Nedskrivningar 0 0 0 0  0 0 0
Ackumulerade avskriv- 169 232 0 215 988 5 770 353 0 1 510 622 0 7 666 195 
ningar 31.12.2012 
Uppskrivningar 1.1.2012 0 0 0 0 0 0 0 
Bokföringsvärde 181 464  1 311 267 145 052 3 902 356 497 562 490 885 10 221 6 538 798 
31.12.2012 
Bokföringsvärde 216 259  1 310 256 162 335 3 437 531 4 657 588 899 7 163 5 727 101 
31.12.2011
Balansvärde för rörelsens maskiner och inventarier 31.12.2012    248 339 
Balansvärde för rörelsens maskiner och inventarier 31.12.2011    317 821 

* Till fasta konstruktioner och anordningar hör avstjälpningsplatsens bottenkonstruktioner, återvinningsfält och utjämningsbassänger.

Säkerheter och ansvarsförbindelser
 - Bolaget är genom beslut vid extra bolagsstämma förbundet att fusioneras med Rosk’n Roll Oy Ab  i enlighet med fusionsav-
talet.
Bolaget ansvarar för följande avfallsupplag som har tagits ur bruk enligt följande:
 - Upplaget för kommunalt avfall på Mömossen i Sibbo, vars användning upphörde i januari 2007.  Konstruktionerna för tillslutning  
  av upplaget färdigställdes under år 2011 och eftervården fortsätter i cirka 30 år. Områdets areal är 3,0 ha. 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 och eftervården ligger i sin helhet på avfallsbolaget.
 - Upplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå, vars användning upphörde 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 avfallsupplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå, vars område är cirka 4,7 hektar.
  Kostnadsansvaret för tillslutning ligger i sin helhet på avfallsbolaget. 
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N OT E R   2012

Borgå 14.3.2012

Matti Nuutti Magnus Åström Erik Franzén
styrelsens ordf. styrelsens vice ordf. styrelsemedlem

Kari Hagfors  Jaakko Isotalo  Vesa Lepistö
styrelsemedlem styrelsemedlem styrelsemedlem

Otto Oksanen Anders Rosengren  

styrelsemedlem styrelsemedlem

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör

Bokslutsanteckningar

Revisionsberättelse över revisionen har avgetts i dag

Borgå 21.3.2013
PricewaterhouseCoopers Oy 
CGR-samfund

Outi Koskinen
CGR, OFR

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER

Bokföringsbok Förvaringssätt
Balansbok och bokslutsmaterial Som inbunden bok
Kontoplan  Elektronisk lagring
Dagböcker  Elektronisk lagring
Huvudböcker  Elektronisk lagring
Resultaträkning kontovis Elektronisk lagring
Balansräkning kontovis Elektronisk lagring
Försäljningsreskontra Elektronisk lagring
Inköpsreskontra Elektronisk lagring

FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATSLAG OCH FÖRVARINGSSäTT

Verifikatslagets namn och nummer Förvaringssätt
Kontoutdrag från bankkontot 1210 Elektronisk lagring
Inköpsfakturor  1220 Elektronisk lagring
Betalningar  12280 Elektronisk lagring
Försäljning  1230 Elektronisk lagring
Löner  1260  Elektronisk lagring
Bokslutsposter  1280 Elektronisk lagring
Memorialverifikat  1290 Elektronisk lagring
1- Försäljningsfakturor (JHL) Elektronisk lagring (Logica Oy)
Kreditnotor (JHL) Elektronisk lagring (Logica Oy)
Kontantkassans kassabokföring och kontantkvitton Pappersutskrifter

U N D E R S K R I F T E R   2012

F Ö R T E C K N I N G  Ö V E R  B O K F Ö R I N G S B Ö C K E R  O C H  V E R I F I K A T S L A GV E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E N S  O C H  B O K S L U T E T S  U N D E R S K R I F T E R
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TILL ÖSTRA NYLANDS AVFALLSSERVICE AB:S BOLAGSSTÄMMA

Vi har reviderat Östra Nylands Avfallsservice Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskaps-
perioden 1.1.–31.12.2012. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Styrelsen och verkställand.e direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de 
ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och 
verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt 
sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen
ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter

Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen 
förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisi-
onssed forutsätter att vi planerar och genomför revisionen for att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksam-
hetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar
eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet 
gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i boks-
lutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedöm-
ning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger 
riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåt-
gärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens 
bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den
övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande.

Utlåtande

Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekonomiska 
ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande 
av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria.

   Borgå 21.3.2013
   PricewaterhouseCoopers Oy
   CGR-samfund

   Outi Koskinen
   CGR,OFR

R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E   2012
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