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Östra Nylands Avfallsservice är ett kommunägt aktiebolag som sköter ser-
vicen inom sen avfallshantering som kommunerna ansvar 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. Mera information om 
fusionen på sida 7.

|   Utgivare:  Ostra Nylands Avfallsservice Ab   |   Grafisk utformning:  Studio Mielikuva Oy   |   Tryckeri:  Kirjapaino Öhrling Oy, 2014   |

Centrala nyckeltal 2010 2011 2012 2013

Materialflöden 
Blandat samhällsavfall, (kg/inv) 467,8 446 399 323,8
Skilt insamlat bioavfall, (kg/inv) 25,7 21,1 23 20,9
Farligt avfall från hushållen, (kg/inv) 13,5 14,9 14,9 14,80

Personal 
Årsverken totalt, (årsverke) 25,7 25,6 29,0 26,4
Längden på arbetsförhållanden i medeltal (år) 4,2 6,3 6,9 
Personalens genomsnittiga ålder (år) 43,6 43,1 42,6 44,5
Utgifter för utbildning av personalen (€/år) 1472 548 724 1 088

Ekonomi 
Omsättning totalt (M€) 10,6 12,0 11,2 10,4
Omsättning/inv (€) 114,8 128,9 119,4 110,1
Köpta tjänster andel av omsättningen (%) 58 51,5 54,1 63,2
Investeringsutgifter av omsättningen (%) 9,9 13,3 19,3 24
Avskrivningsutgifter av omsättningen (%) 8,6 8,8 12,1 12,5
Rörelseresultat av omsättningen (%) 3,5 5,4 10,6 9,1
Soliditetsgrad (%) 24,9 25,5 32,7 37,3

År 2013 
Bostadsfastigheter omfattas av avfallshanteringen 36 000 st
Tömningar av blandavfallskärl under året 632 000 st
Genomsnittlig tömningsavgift för avfallskärl,  moms 0% (€) 240 l 5,01
Ekoavgift för fast bostad (€) 28

Östra Nylands Avfallsservice Ab
Ankaregatan 8, 06100 Bprgå
tfn 020 637 7070 (Ina/mta)
neuvonta@iuj.fi
www.iuj.fi
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Bättre service åt kunder på miljöns villkor
Östra Nylands Avfallsservice har som mål att öka sortering av avfall och 
återvinning på ett ekologiskt hållbart sätt. Det är meningen att den 50 pro-
centiga återvinningsgraden som finns uppställd i den nationella avfallspla-
nen för samhällsavfall uppnås senast år 2016. Ett sätt att uppnå målet har 
varit flerfacksinsamlingsservicen, som bolaget testade under ungefär ett 
års prövotid på området. I underökningen deltog 250 hushåll. Slutrappor-
ten av projektet blev färdigt år 2013. Resultaten av flerfacksinsamlingen 
var goda; på forskningsområdet samlades det in mer än dubbelt av åter-
vinnbart material. Flerfacksinsamlingen togs i bruk som en del av bolagets 
serviceutbud och har nu spridit sig över hela verksamhetsområdet. Cirka 
tusen hushåll använder flerfacksinsamlingen.

Det mesta av det mottagna blandat byggnadsavfall sorterades enligt må-
let. Den delen av byggnadsavfallet som är brännbart kördes till Lahti Ener-
gia gasanläggning. Således har energiutnyttjandet av avfall ökat. Bolaget 
har förberett sig till det kommande förbjudet att placera bioavfall på av-
fallsdeponin genom att öka energiutnyttjandet. Kotka Energia kraftverkets 
nyttokvot höjdes under verksamhetsåret till 19 500 ton och bolaget påbör-
jade förberedelserna inför de möjligheter som i bruk tagningen av Vanda 
Energi Avfallskraftverk 2014 innebär 

Bolagets mål är att erbjuda kommuninvånarna en bra och jämlik basservi-
ce inom avfallshanteringen till ett rimligt pris. Med de flesta kundpriserna 
har bolaget nått sitt mål. Tömningspriset av hushållens blandavfallkärl är 
under medeltalet i kontrollgruppen. Mottagningspriset för samhälls- och 
byggnadsavfall var lägst i kontrollgruppen. 
Telefonkundservice har fått särskild uppmärksamhet under senaste åren. 
Väntetidens medellängd har satts till en mätare för bra service. Målsätt-
ningen för väntetiden har varit under 90 sekunder. År 2013 sjönk den ge-
nomsnittliga väntetiden till 27 sekunder.  

Förändringar i företagets styrelse i väntan på fusionen
Under verksamhetsåret 2013 byttes för första gången under bolagets his-
toria verksamhetsledaren för Östra Nylands Avfallsservice Ab. Sedan bola-
gets grundades har verksamhetsledaren varit Juha-Heikki Tanskanen. Han 
blev vald till verksamhetsledare för Förpackningsbranschens Miljöregister 
PYR Ab. Diplomingenjör inom byggnadsteknik Vesa Heikkonen som har ti-
digare arbetat i bolaget som utvecklingschef började som verksamhetsle-
dare i Östra Nylands Avfallsservice i augusti.   

Under verksamhetsåret framskred förberedelserna inför fusionen mellan 
Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab. Beslut gällande fusi-
onen har redan tidigare tagits i ägarkommunerna och på ett extra bolags-
möte. Färdigställandet av fusionen har fördröjts från den ursprungliga tid-
tabellen på grund av rättegångsprocess gällande inlösning av Rosk’n Roll 
Oy Ab:s privatägande. I väntan på fusionen tätade Östra Nylands Avfalls-
service Ab och Rosk’n Roll Oy Ab sammarbetet mellan de operativa verk-
samheterna i mån av möjlighet.

Jukka Paavilainen började som fusionsdirektör i augusti. Den tidigare fu-
sionsdirektören har varit Juha-Heikki Tanskanen. Paavilainen blev också ut-
nämnd från och med 1.1.2014 till Rosk’n Roll Oy Ab:s verksamhetsledare, 
då Stig Lönnqvist som lett företaget under dess hela historia började för-
bereda sig inför sin pension. 

1 År 2013 i korthet
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Ständig förbättring
Avfallshanteringen inom vårt bolags 
verksamhetsområde tog ytterligare 
några steg framåt mot ett mera ser-
viceinriktat och utsläppssnålt avfalls-
hanteringssystem år 2013. Mångsi-
diga, lättillgängliga och allt bättre 
insamlings- och hanteringstjänster 
är en förutsättning för att mängden 
material som går till återvinning ska 
öka och utsläppen från verksamhe-
ten minska. 

En ny serviceform som etablera-
des år 2013 var flerfackskärl som un-
derlättar hushållens sortering. I slu-
tet av året användes den här tjäns-
ten vid närmare 1000 egnahemshus. 
Avfallsinsamlingen effektiverades 
med nivågivare som mäter djupupp-
samlingsbehållarnas fyllnadsgrad. 
Med hjälp av dem kan vårt bolag 
tömma behållarna vid de regionala 
insamlingsplatserna exakt när det 
behövs. 

Vi har dock mycket kvar att göra 
för att nå målet på 50 procents ma-
terialåtervinning enligt den riksom-
fattande avfallsplanen och förbereda 

oss för den kommande mycket stränga begränsningen 
som träder i kraft år 2016, då det blir förbjudet att de-
ponera avfall på avstjälpningsplatser, om det organiska 
innehållet överstiger 10 procent.

Fusion
Avfallshantering är en volymverksamhet som kräver till-
räckligt stora verksamhetsenheter för att vara effektiv. 
Under räkenskapsperioden fortsatte förberedelserna för 
fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab (ÖNA) 
och Rosk’n Roll Oy Ab (RR). Fusionsbeslutet fattades år 
2012 i ägarkommunerna och på en extra bolagsstämma. 
Fusionen har bedömts minska riskerna i anslutning till 
bolagens verksamhet och öka verksamhetens kostnads-
effektivitet. Verkställningen av fusionen har fördröjts från 
det som planerats på grund av en rättsprocess i anslut-
ning till inlösningen av den privata ägarandelen i RR. Be-
handlingen av ärendet i hovrätten pågick i slutet av år 
2013 och tillsammans med den eventuella behandlings-
tiden för besvärstillstånd till högsta domstolen medför 
detta att det ännu inte går att bedöma när fusionen kom-
mer att kunna verkställas. Förenhetligandet av funktio-
nerna och förberedelserna för fusionen har trots rättspro-
cessen fortsatt tillsammans med RR och beredskapen för 
en verkställning av fusionen är hög.

Ekonomi
Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 10,4 
miljoner euro. Omsättningen minskade med 7,2 procent 
jämfört med året innan. Nedgången berodde på minska-
de mängder mottaget avfall och marksubstans. Den av-
fallsskatt som redovisas till staten utgjorde 7,9 procent 
(813 766 euro) av omsättningen. Trots minskad omsätt-
ning nådde bolaget ett gott resultat år 2013. Vinsten ef-
ter skatt blev 692 053 euro. Ungefär hälften av vinsten är 
inkomster från brytningen på området för Sköldviks av-
fallscentral, vilket ger beredskap för utveckling av områ-
det och kommande investeringar. I slutet av år 2013 hade 
cirka 20 procent av den totala stenmängden på området 
för Sköldviks avfallscentral brutits.

Verksamhetsårets investeringar uppgick till samman-
lagt 2 469 873 euro. De största investeringarna var mar-
kanskaffning för Mömossens avfallsstation (800 000 eu-
ro), brytning av stenmaterial på området för Sköldviks 
avfallscentral (660  000 euro), tilläggsbrunnar för gas-
uppsamling på Domargårds slutdeponeringsområde 
(120 000 euro), slutförning av entreprenaden att bygga 
en vertikal isoleringsvägg på detta slutdeponeringsom-
råde (370 000 euro), utbyggnad av behandlingsfältet på 
Domargård (150 000 euro) och anskaffningar av flerfack-
skärl (200 000 euro). Bolaget finansierade investeringar-
na genom intern finansiering och inga banklån lyftes un-
der räkenskapsperioden.

Samarbete
Vårt bolags samarbetsnätverk växer kontinuerligt. Inom 
avfallshantering, vattentjänster och energiförsörjning har 
man länge sökt heltäckande lösningar tillsammans. Ut-
vecklingen inom branschen kommer i framtiden att leda 
till allt mångsidigare och närmare samarbete mellan allt 
fler aktörer. Avfallets rörlighet har också ökat. Det är in-
te mera ovanligt att avfallsmaterial transporteras hund-
ratals kilometer för behandling utanför avfallsbolagets 
eget verksamhetsområde. På motsvarande sätt kan vissa 
andra avfallsmaterial hämtas som returlast för behand-
ling. De lokala förhållandena och möjligheterna att ut-
nyttja produkterna från behandlingsprocesserna, i form 
av antingen material eller energi, är ofta avgörande för 
på vilket område det är ändamålsenligt att placera olika 
funktioner. Endast genom långsiktig planering och bran-
schövergripande samarbete kan man nå de rätta lös-
ningarna som är bäst för både miljön och dem som ut-
nyttjar servicen.

Jag vill tacka våra kunder, samarbetspartners samt ägare 
och personal för gott samarbete under år 2013.

Vesa Heikkonen
verkställande direktör

2 Verkställande direktörens översikt
Genom långsiktig 

planering och 

branschöver- 

gripande sam-

arbete kan man  

nå de rätta 

lösningarna  

som är bäst för  

både miljön  

och dem som  

utnyttjar servicen.
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Förvaltning

Styrelsen

Östra Nylands Avfallsservices styrelse Otto Oksanen (vänster), Vesa Lepistö, Magnus Åström (viceordf.), Matti Nuutti (ordf.), 
Kari Hagfors, Risto Kuisma och Anders Rosengren samt bolagets verkställande direktör Vesa Heikkonen. Från bilden saknas 
ordinarie styrelsemedlem Jaakko Isotalo.

•	 en	av	kommunen	vald	representant	 
från varje ägarkommun

•	 den	högsta	beslutanderätten
•	 sammanträdde	till	ordinarie	 

bolagstämma i april 2013

•	 väljs	av	bolagstämman	för	att	år	åt	gången
•	 8	ordinarie	medlemmar	och	8	personliga	suppleanter
•	 svarar	för	bolagets	strategiska	planering,	 

ekonomi och verksamhet
•	 sammanträdde	13	gånger	år	2013

•	 avfallsnämnden	inledde	sin	verksamhet	i	december	2012
•	 avfallsnämnden	sköter	avfallshanteringens	myndighetsuppgifter	

såsom ändringar av avfallshanteringsbestämmelserna och  
taxan samt undantag i invånarnas avfallshantering

•	 11	ordinarie	medlemmar	och	11	suppleanter
•	 värdkommun	är	Borgå,	den	nämndens	tjänsteinnehavare,	 

avfallshanteringskoordinatorn, arbetar

Bolagstämman

Styrelsen

Avfallsnämden
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Östra Nylands Avfalls-
service svarar för ut-
vecklingen och för-
verkligandet av av-
fallshanteringen i sina 
ägarkommuner Asko-
la, Lovisa, Borgnäs, 
Borgå och Sibbo. Kun-
derna består av invå-
nare, sommargäster, 
offentliga aktörer och 
företag. På verksam-

hetsområdet är 94 000 personer fast bo-
satta och antalet sommargäster är cirka 
10  000. Bolaget inledde sin verksamhet 
2002.

Verksamheten är baserad på verksam-
hetssystemen 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 
avfallshanteringtjänster 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 2013
•	 Kostnadseffektivitet
•	 Högklassig	kundtjänst
•	 Nöjd	personal
•	 Exakta	tidtabeller	för	 

ekonomiförvaltningen
•	 Minskade	utsläpp	från	 

avfallshanteringen
•	 Ökad	avfallsmängd	som	återvinns	 

och ökad miljömedvetenhet

3 Verksamhet och målsättningar

Avfallshantering  
till förmån för 
kunderna och 

miljön

2002
•	Bolaget	bildas

2004
•	Lakvattnet	från	avstjälpningsplatsen	vid	Mömossen	
  avfallstation leds till avloppsnätet
•	Nätet	av	återvinningsstationer	förnyas
•	Regionala	insamlingsplatset	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

2013

•	En	ny	tjänst,	flerfacksinsamling	av	avfall	 
  vid egnahemshus, tas i bruk
•	Användning	av	mätutrustning	för	fyllnadsgraden	 
  blev fastställd i de regionala insamlingsplatserna.

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 Avfallsservices Ab:s histori i korthet
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Fakta om fusionen

Östra Nylands Avfallsservices Ab:s histori i korthet

Östra Nylands Avfallsservice (ÖNA) och Rosk’n Roll Oy Ab 
(RR) är kommunägda avfallshanteringsbolag. Bolagens 
primära uppgift är att sköta om de serviceuppgifter inom 
avfallshanteringen som kommunerna ansvarar för.

Bolagen skrev under ett fusionsavtal i december 2012. Det 
är tänkt att fusionen sker under året 2015. Namnet på det 
fusionerade bolaget kommer att vara Rosk’n Roll Oy Ab.
Genom en fusion vill man förbättra verksamhetsmöjlighe-
terna för ett kommunalt bolag då lagstiftningen skärps. 
Enligt gjorda utredningar möjliggör en fusion:
•	 bättre	tjänster	för	kunderna
•	 	ökad	kostnadseffektivitet	för	återvinning	och	hantering	

av avfall
•	 	minimering	av	ekonomiska	risker	i	samband	med	åter-

vinnings- och hanteringsinvesteringar samt långa servi-
ceavtal. 

Bolaget kommer även i fortsättningen att ha kontor och 
avfallscentral både i Lojo och i Borgå.

Det fusionerade bolagets ägarkommuner är i västra Ny-
land: Lojo, Raseborg, Vichtis, Hangö, Högfors, Ingå och 
Sjundeå och i östra Nyland: Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola 
och Borgnäs. Invånarantalet på verksamhetsområdet är 
228 000.  
I praktiken verkade Rosk´n Roll och Östra Nylands Avfalls-
service redan år 2013 i ett så tätt samarbete som möjligt. 
Styrelserna håller regelbundet gemensamma seminarier 
och uppdaterar bland annat fusionsplanen. Den praktis-
ka förberedelsen görs av ledningsgruppen, vilken består 
av ledande tjänstemän från båda bolagen. Från 5.8.2013 
har Jukka Paavilainen verkat som fusionsdirektör och från 
1.1.2014 har han även verkat som verkställande direktör 
för	Rosk´n	Roll.	Bolagens	centrala	anskaffningar	görs	ge-
mensamt. Till exempel har information och rådgivningen 
i praktiken sammanslagits. Hela personalen skolas redan 
med tanke på det nya bolaget. Personalpolitiken förenhet-
ligas så långt det är möjligt. 

Vid Domargårds avfallscentral fortsatte 
sorteringen av byggavfall för att öka 
återvinningen och energiutvinningen. Under 
verksamhetsåret krossades brännbart material 
som avskilts från byggavfall i försökssyfte och den 
krossade fraktionens kvalitet utreddes med tanke 
på dess försäljning som bränsle.

Östra Nylands Avfallsservice och Rosk´n Roll 
som väntar på att fusionen ska förverkligas 
firade Rosk´n Rolls 20-års fest tillsammans. 
Verkställande direktör Juha-Heikki Tanskanens 
(vänster) och styrelsens vice ordförande 
Magnus Åströms gratulationer mottogs av 
styrelseordförande Ulla Lindström-Dahl och 
verkställande direktör Stig Lönnqvist.
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Östra Nylands Avfallsservice skö-
ter om avfallshanteringen för områ-
dets invånare, sommargäster och of-
fentliga aktörer. Till den fastighets-
visa insamlingen av avfall hör 37 500 
fastigheter. Av dessa använder 14 % 
ett gemensamt kärl med grannen. 
Blandavfallspunkterna används av 
ca 3 600 fastighter, varav 88 % är fri-
tidsbostäder. Östra Nylands Avfalls-
service ordnar bioavfallsinsamling 
från 1 100 fastigheter. År 2013 utför-

de man sammanlagt 694 000 tömningar av bland- och 
bioavfallskärl.

Den nya flerfackstjänsten utvidgades till hela Östra 
Nylands Avfallsservice Ab:s verksamhetsområde år 2013. 
Det finns cirka 1000 beställare av ett flerfackskärl som 
underlättar sorteringen.  

Flerfacksinsamlingen är ett alternativ till den tradi-
tionella blandavfallsinsamlingen på den egna gården. 
Flerfackskärlet har separata fack för kartong, papper och 
blandavfall. I det fjärde facket placeras både glas och 
metall, som efteråt separeras maskinellt. Kärlets alla fack 
töms vid ett enda besök av en avfallsbil med fyra fack, 
där avfallsfraktionerna hålls åtskilda under hela uppsam-
lingen. Allt avfall går till nyttoanvändning. Blandavfal-

4 Fastighetsvis avfallshantering

Insamlingen 
av avfall 

från hem 
och stuga

let går till energiproduktion och papper, kartong, metall 
och glas levereras till industrin och blir ny råvara.

Flerfackstjänsten testades år 2012 vid småhus i Sibbo. 
Försöket genomfördes som ett forskningsprojekt i sam-
arbete med Aalto-universitetet. Försöksresultaten upp-
muntrade bolaget till att ta i bruk ett nytt uppsamlings-
sätt. Över 80 % av försöksdeltagarna upplevde en för-
bättring av avfallshanteringens servicenivå. Även mäng-
den återvinnbart material som samlades upp var dub-
belt så stor jämfört med insamling via ekopunkterna. 

Östra Nylands Avfallsservice belönades för flerfacks-
insamlingen med hedersomnämnande i Motivas inno-
vationstävling Hållbar offentlig upphandlare.

Bolaget upprätthåller fasta insamlingspunkter så som 
småavfallsstationer, blandavfallspunkter på glesbygden 
samt ekopunkter ämnade för återvinnbart avfall. Dessut-
om ordnar bolaget ambulerande insamlingar för farligt 
avfall och metallskrot både på land och till havs. Mottag-
ningen av medicinavfall görs i samarbete med apoteken. 
Östra Nylands Avfallsservices insamling av medicinavfall 
finns i sammanlagt 8 apotek runtom i Östnyland.

Borgå regionala avfallsnämnd ansvarar för avfallshan-
teringens myndighetsuppgifter. Till nämnden hör alla 
kommuner inom området. Bolaget har en central roll i 
uppdatering och upprätthållning av avfallshanteringens 
myndighetsregister.

Östra Nylands Avfallsservices transport och kundtjänst ansvarade bl.a. för att bio- och blandavfallskärlen 
tömdes 694 000 gånger under år 2013. Under året togs 14 600 kundsamtal emot.
Förutom Mika Toivari (vänster), Marika Nygård, Tuija Klaus, Sabina Niemeläinen, Mirka Taipale, Kerstin 
Wickberg och Jesper Nyström jobbar ytterligare fyra arbetstagare inom transport och kundtjänst.
Tömningen av avfallskärl och avfallstransporten sköts av transportföretag som konkurrensutsatts av Östra 
Nylands Avfallsservice.
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Samarbetspartners 2013

•	 Regelbunden	insamling	av	blandavfall	vid	alla	bostäder	och	sommarbostäder.	Alternativen	är	att	eget	avfallskärl,	ett	gemensamt	
avfallskärl t.ex. tillsammans med en granne eller ett väglag eller användning av ÖNA:s blandavfallspunkter, 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 bostadsfastigheter, offentliga fastigheter och företag  
inom verksamhetsområdet

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s fastighetsvisa tjänster

centraliserad konkurrensutsättning lönar sig
Transporten av blandavfall från hemmet till behandling 
är en kommunal service. Till Östra Nylands Avfallsservi-
ces uppgift hör att konkurrensutsätta avfallstranspor-
terna enligt kraven uppställda i lagstiftningen. Genom 
regelbunden konkurrensutsättning blir transporterna 
effektiva. Östra Nylands Avfallsservice ansvarar förutom 
för konkurrensutsättning av tömningarna, även för av-
fallsbilarnas rutter, fakturering, kundservice och rådgiv-
ning.

Under året mottogs över 14 600 kundservicesamtal. 
Svarstiden i kundtjänsten var i medeltal 24 sekunder år 
2013. Svarstiden förkortades med 32 sekunder jämfört 
med år 2012.

AskolaBioavfall Borgnäs Sibbo LovisaBorgå
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Domargår avfallscenteral och  
avfallsstationerna
De bemannade avfallstationerna 
är mottagningsplatser för avfall 
och håller öppet en till sex gånger i 
veckan. Alla sex avfallstationer be-
tjänar både invånare och företag 
under öppettiderna. Avgifterna på 
avfallstationerna baserar sig på av-
fallsslaget och mängden. Under två 
kubiks avfallspartier mottas på små-
avfallsstationerna. Avfallspartier på 
lastbilsflak tas emot på Domargård 
avfallscentral i Borgå samt för jord-
massornas del på Mömossen avfalls-
station i Sibbo. Till avfallsstationerna 
kan hushållen avgiftsfritt föra farligt 
avfall, metallskrot, papper, förpack-
ningsglas, kartong, krattningsavfall, 

träavfall samt el- och elektronikskrot. 
Avfallsstationerna fungerar som mellanlagringsplats 

för återvinnbart avfall som transporteras till industri var 
det används som råmaterial.  

Blandavfallspunkter
Insamlingspunkterna för blandavfall är avsedda för hus-
hållsavfall från kunderna som betalar årsavgiften. I 2013 
fanns det 24 blandavfallspunkter i östra Nyland.  En stor 
utmaning är missbruket: vissa använder servicen vid sop-
terminalerna utan att betala för den eller dumpar där så-
dant avfall som inte tas emot vid terminalen såsom bygg-
nadsavfall, elapparater och farligt avfall. Den mängd av-
fall som hämtas till sopterminalerna är extremt stor i pro-
portion till antalet betalande kunder. Insamlingen för 
blandavfall används felaktigt istället för småavfallstatio-
nerna där avståndet till småavfallstationen är längre.

5 Mottagning av avfall

Östra Nylands 
Avfallsservice 
mottagnings- 

nätverk för avfall 
erbjuder tjänster  

för invånarna  
samt för företag.

År 2012 påbörjad anpassning av tömningsrytmen enligt 
mätning av fyllningsgraden i kärlet har medfört väsent-
liga besparingar framförallt till tömningskostnaderna för 
punkterna som ligger längre bort.

Ekopunkter
Invånarna i området har 96 ekopunkter i sin användning 
där man samlar in papper, förpackningsglas, småmetall 
och kartong. Vid flera punkter finns det även klädinsam-
ling. Pappret, förpackningsglaset, metallen och kartong-
en återvinns som råmaterial. 

Mottagningsplatser för farligt avfall
Farligt avfall som uppkommit i hushållen kan avgiftsfritt 
föras till två containerns menad för farligt avfall och till 
de sex småavfallsstationerna. 

Apotek
Bolaget samlar in föråldrade läkemedel i samarbete med 
åtta apotek. Hushållens läkemedelsavfall tas avgiftsfritt 
emot vid apoteken.

Otto–insamlingen
Otto-insamlingsbilarna ambulerar på våren i alla kom-
muner och stannar vid cirka 100 hållplatser. Till insam-
lingen kan man avgiftsfritt föra farligt avfall och metall-
skrot från hushåll.

Otto-insamlingsbåten ambulerar i skärgården på 
sommaren och stannar vid cirka femton bryggor för att 
ta emot invånarnas och sommargästernas avfall. Till in-
samlingen kan man avgiftsfritt föra farligt avfall, metall-
skrot och elapparater från hushåll. Till insamlingsbåten 
kan man mot en avgift också föra sopsäckar med bland-
avfall eller skrymmande föremål. 

Arja Haapala (vänster), Tarja Varis 
och Marianne Ahokas jobbar som 
vågpersonal. Lasse Vilén fungerar 
som vågpersonalens förman.
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På avfallsstationen vid Domargårds avfallscentral jobbar bl.a. avfallsstationsskötare Markku Järvinen (vänster), 
anläggningsskötare Peter Nyholm, avfallsstationsskötare Kaija Nurmi och hanteringsingenjör Lasse Vilén. Vid bolagets 
småavfallsstationer jobbar ytterligare tre avfallsstationsskötare.
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6 Domargård avfallscentral

Målet för avfallsbehandlingen är att öka återvinningen 
och nyttoanvändningen i stället för deponering på av-
stjälpningsplatsen. Avfallsbehandlingen och återvin-
ningen av avfall är koncentrerad till Domargårds avfalls-
central, där bolaget självt behandlar en del av avfallet 
och en del mellanlagras innan det förs till fortsatt be-
handling. Funktioner vid avfallscentralen är bland annat 
mellanlagring, slutdeponering och omlastning av avfall, 
utnyttjande av avfallsmaterial i konstruktionerna, be-
handling av flytande avfall och krossning av avfallsma-
terial. 

Ett centralt tema under verksamhetsåret var förebe-
redelse för fusionen. Bland annat utnyttjandet av avfall 
konkurrensutsattes centralt. 

Under verksamhetsåret främjades återvinningen av 
avfall och miljöpåverkan av slutdeponeringen minska-

1. Mottagning
•	 2	 vågbryggor,	 infarts-	 och	 ut-

fartsvägning
•	 över	66	000	besökare	om	året
•	 största	 delen	 av	 hushållens	 åter-

vinnbara avfall tas emot avgifts-
fritt. Priset för hushållens bland-av-
fallslaster uppbärs enligt volymen.

•	 företagens	avfallslaster	vägs

2. Småavfallsstation:
•	 sorteringskärl	för	papper,	kartong,	

förpackningsglas, metall, bland- 
och byggavfall, träavfall, ris, kratt-
ningsvafall, tegel- och betongav-
fall, impregnerat trä, farligt avfall, 
elapparater, asbest, för asfalt  och 
specialavfall. På området finns 
dessutom en sorteringsconteriner 
för återanvändbara prylar. Con-
tainern upprätthålls i samarbete 
med Samaria-föreningen.

•	 Återvinnbart	avfall	som	tas	emot	
på sorteringsfältet styrs vidare 
till materialåtervinning eller rätt 
hantering. 

•	 Fält	för	lagring	och	flisning	av	ris	
och träavfall 

•		 Fliset	 levereras	 till	 energiutvin-
ning

Avfallsbehandling och nyttoanvänding
des genom ökad sortering av byggavfall, blandavfall 
började omlastas för energiutvinning, granskningen av 
lasterna effektiverades och tre nya uppsamlingsbrun-
nar för deponigas installerades. År 2013 prövades också 
krossning av brännbart avfall från sorteringen av bygg-
avfall och leverans av det krossade avfallet till energiut-
vinning. 

Materialströmmar
Östra Nylands Avfallsservice tar emot avfallsmaterial vid 
Domargårds avfallscentral, fem avfallsstationer, ambule-
rande insamlingar, eko- och blandavfallspunkter, apotek 
samt containerinsamling av farligt avfall. År 2013 togs 
sammanlagt 117 000 ton avfall emot, en stor del därav 
vid Domargårds avfallscentral. 
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4. Fält för sortering av byggavfall
•	 Trä	och	metall	sorteras	från	byggavfallslaster	

som tagits emot och styrs till återvinning 

5. Omlastningshall
•	 Insamlat	bland-	och	byggavfall	från	östra	Ny-

land omlastas och levereras till energiutvin-
ning. Bland-avfallet transporteras till avfalls-
kraftverket i Kotka och bioavfallet till Kymen 
bioenergia Oy:s biogasanläggning i Kouvola. 

6. Mottagningsområde för jordmassor
•	 Av	 jordmassorna	mottas	 rena	 jordmassor,	

lindrigt förorenade jordmassor samt jord-
massor som innehåller avfall. Jordmassor 
som innehåller avfall förhanteras genom 
siktning. Den siktade jordmassan samt de 
rena och lindrigt förorenade jordmassorna 
används till att täcka in deponin samt i kon-
struktionerna.

7. Mottagnings- och lagringsområde för te-
gel- och betongavfall

•	 Betong-	och	tegelavfall	krossas	och	används	
bl.a. för jordbyggnad

8. kompostering av krattningavfall
•	 Myllan	används	på	området	för	anläggning	

av grönområden och som intäckningsmate-
rial 

9. Serviceområde

10. Biogasanläggning och fackelbrännare 
•	 Biogas	 samlas	upp	via	 17	gasbrunnar	och	

gasen hanteras i facklan till en mera miljö-
vänlig form

11. Utjämningsbassäng
•	 Områdets	 lakvatten	 styrs	 direkt	 till	 Borgå	

Vattens avloppsreningsverk.

12. Mottagning av avfall från fettbrunnar
•	 Vätskan	 i	 fettbrunnsavfallet	 filtreras	 och	

de fasta partiklarna deponeras på avstjälp-
ningsplatsen. 

13. I skedets avfallsupplag (1965-1985)
•		 Småavfallsstationen	har	byggts	på	I	skedets	

avfallsupplag

14. II skedets avfallsupplag(1985-2007)

15. III skedets avfallsupplag 
a) (2007-)
b) (2009-)
c) (2013-)

Avfallsmängds
utdelning

år 2013

  2009 2010 2011 2012 2013
n Blandat samhällsavfall  33 383 43 297 41 454 37 101 30 443
n Bioavfall  2 255 2 374 1 962 2 011 1 965
n Jord- och stenmaterial  74 980 152 046 202 419 84 021 40 646
n Byggavfall  13 433 13 920 23 011 45 759 28 183
n Produktionsavfall  10 907 4 969 4 257  519 576
n Farligt avfall från hushåll 1 098 1 248 1 380 1 350 1 388

Avfallsmängd, ton
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Avfallsrådgivning är en lagstadgad 
uppgift som ägarkommunerna har 
gett bolaget i uppdrag att sköta. 
Rådgivningstillfällen ordnades för 
cirka 91 grupper och på så sätt nåd-
des 2000 kunder. Till varje hem dela-
des den tvåspråkiga kundtidningen 
Återvinnare ut. Olika kundgrupper 
fick meddelanden som bilaga till 
fakturan.  
Som rådgivningsprojekt ordnade 
Östra Nylands Avfallsservice två 
återvinningstävlingar för områdets 
skolelever. 

Tävlingen Återvinningsexperter 2013, som ordnades på 
våren, var avsedd för årskurs fyra inom bolagets verk-
samhetsområde. Tävlingen är en del av avfallshantering-
ens skolsamarbete, där målet är att främja återvinning 
och hållbar konsumtion. De deltagande lagen förbe-
redde sig för tävlingen under handledning av sin lärare 
och med hjälp av Otto-undervisningsmaterialet. Tio sko-
lor deltog i tävlingen som ordnades för tredje gången. 
Fem lag gick till finalen som ordnades vid naturstigen på 
Ekudden i Borgå. Segern i tävlingen hemfördes av ett lag 
med elever från Kevätkummun koulu i Borgå.

I Värmeljusjakten som startade i november samlade 
skoleleverna in använda värmeljusskal av aluminium. 
Målet med tävlingen är att inspirera och aktivera skole-
leverna att ge akt på sina konsumtions- och sorterings-
vanor samt att åskådliggöra hur mycket man kan åstad-
komma genom att bilda nätverk. Genom effektiva nät-
verk blir små bäckar av återvinnbart avfall till en stor å. 
I Värmeljusjakten deltog 1700 elever från 88 klasser i 
grundskolorna i Östra Nyland. Resultatet av insamlingen 

blev otroliga 700 000 värmeljusskal. Tävlingen vanns av 
årskurs 3 vid Kyrkoby skola i Sibbo. 

Östra Nylands Avfallsservice centrala intressentgrupper 
är invånarna i Östra Nyland, företagets personal, samar-
betspartners, beslutsfattare samt media. Invånare, som-
margäster, skolelever, föreningar samt disponenter får 
information via bolagets webbplats, kundtjänsten, med-
delanden, kundtidningen Återvinnare, avfallsrådgiv-
ningstillfällen, besök och guider. Ett elektroniskt nyhets-
brev har också tagits i bruk. Målgrupp för brevet har va-
rit områdets lärare och disponenter.

Kundtidningen Återvinnare delades ut till alla hushåll 
i området på våren. Dessutom fick områdets sommar-
gäster den per post till sin hemadress. För växelverkan 
inom Östra Nylands Avfallsservice styrelse samt mellan 
företagets anställda har möten, e-postmeddelanden 
samt företagets webbplats en central roll. 

Kontakten till samarbetspartners såsom transport- 
och behandlingsentreprenörer samt andra avfallsan-
läggningar sköts via förhandlingar, besök och olika kur-
ser.

De kommunala beslutsfattarna, ägarna, myndighe-
terna och Borgå regionala avfallsnämnd fick informa-
tion om Östra Nylands Avfallsservice verksamhet via oli-
ka rapporter, möten, besök, elektroniska meddelanden, 
årsberättelsen samt webbplatsen.

Varje år görs en enkät bland småavfallsstationernas 
kunder om hur nöjda de är med servicen. Det allmänna 
vitsordet blev 6,2. Skalan i enkäten om småavfallsstatio-
nernas verksamhet och service var från mycket nöjd (7) 
till inte alls nöjd (1). Resultatet från undersökningen har 
beaktats då servicen vid småavfallsstationerna har ut-
vecklats. 

7 Kommunikation
Tävlingarna för 

skolelever  
satte fart på 
rådgivnings- 

arbetet

Östra Nylands Avfallsservices informatör Katariina 
Lossi och kundrådgivare Sabina Lindström ordnade 
nästan hundra rådgivningstillfällen. Kunderna 
nåddes	och	informerades	effektivt	även	via	
Återvinnare-kundtidningen.

•	 Pressmeddelanden:	18	st
•	 Återvinnare	–	kundtidning,	spridning	53 000	st
•	 Besök	på	webbplatsen	www.iuj.fi:	62 630	besök

Östra Nylands Avfallsservice rådgivningstält ambulerade 
på olika evenemang inom verksamhetsområdet
•	 Rådgivnings	rundtur	på	småavfallsstationerna	
•	 Möjligheternas	torg,	Borgå
•	 Sarfsalö	sommartorg
•	 Lovisa	Historiska	Hus

Kommunikation 2013
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Östra Nylands Avfallsservice hade 
26 anställda under verksamhetsåret. 
Bolaget köper en stor del av avfalls-
servicearbetet i östra Nyland från lo-
kala underleverantörer och främjar 
på det sättet den lokala sysselsätt-
ningen. 

Bolaget utvecklar ständigt de 
anställdas kunskap och kunnande 
samt arbetar för att säkerställa väl-
mående. Nyanställda får introduk-
tion i bolagets verksamhet och i 
arbetet med hjälp av ett introduk-

tionsprogram. År 2013 deltog de anställda både i intern 
och extern utbildning. De anställda fördjupade sina kun-
skaper genom att delta i utbildningsevenemang inom 
verksamhetsområdet. Till exempel i de utbildningar som 
ordnas av Avfallsverksföreningen i Finland deltog perso-
nalen aktivt i både som föreläsare och seminariedelta-
gare. Sammanlagt uppsamlades 52 utbildningsdagar för 

8 Personal
Bolaget kan 
inte nå sina 

mål utan 
personalen

personalen under året. Företagshälso- och säkerhets-
frågor utvecklades i samarbete med arbetarskydds-
organisationen, företagshälsovården och personalen. 
Ett av målen att minska frånvaro på grund av arbetso-
lycksfall med 30 procent från år 2011 till 2013 uppnåd-
des. Antalet sjukfrånvaro ökade något. De anställdas 
arbetsförmåga främjades genom ekonomiskt stöd till 
idrotts- och kulturaktiviteter.  Personalens rekreations-
dag ordnades tillsammans med två kollegföretag och 
deras personal. Förändringsutbildning gällande fusio-
nen anordnades för personalen bland annat i samband 
med en dag för främjande av arbetsförmåga som hölls 
gemensamt för Östra Nylands Avfallsservice och Rosk´n 
Roll på Sannäs gård.

Enligt enkäten för arbetstillfredsställelse är 90 pro-
cent av de anställda nöjda eller väldigt nöjda med bola-
get som arbetsplats. De anställda gör gärna betydande 
och meningsfullt arbete. 

Enligt de anställda finns det ett förbättringsbehov 
gällande avlöningen och andra förmåner. 

Den vårliga 
rekreationsdagen 
ordnades tillsammans 
med två andra 
avfallsbolag och deras 
personal vid Kisakallio 
idrottsinstitut. 

Jarkko Yli-Kiikka och 
Mika Toivari kom 

med Östra Nylands 
Avfallsservices 

hälsning från 
personalen på 

Rosk´n Rolls 20-års 
jubileumsfestival.

På Rosk´n Rolls 20-
års jubileumsfestival 
tog Östra Nylands 
Avfallsservices 
projektplanerare 
Malin Grönholm 
och kundrådgivare 
Sabina Lindström en 
hennatatuering festen 
till ära.
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Genom att kontinuerligt förbätt-
ra verksamheten garanteras en ut-
veckling av avfallshanteringen Östra 
Nylands Avfallsservice har enligt ett 
certifierat miljö- och kvalitetssystem 
(ISO 9001, ISO 14001) bundit sig vid 
att kontinuerligt förbättra verksam-
heten. De kvalitets- och miljömål 
som skrivits upp i verksamhetssyste-
met följs upp och granskas årligen. 
De centrala miljömålen gäller ök-
ning av återvinningen av avfall samt 
att minska utsläppen som förorsa-
kas av verksamheten.

År 2013 togs en ny flerfackstjänst 
som riktar sig till småhus i bruk. Ser-
viceformens lämplighet samt för-
delar som uppnås i samband med 
tjänsten utreddes före tjänsten togs 
i bruk med hjälp av ett omfattande 
försöksprojekt. Försöksresultaten vi-

sade att serviceformen märkbart ökar på mängden åter-
vinnbart avfall som samlas upp. I slutet av verksamhets-
året använde redan cirka 5 % dvs. cirka 1000 småhus 
inom verksamhetsområdet flerfackstjänsten. Flerfack-
stjänsten för småhus har uppmärksammats av median 
både på nationell och lokal nivå. Dessutom har service-
formen som konkurrensutsätts av bolaget fått heders-
omnämnande i Motivas tävling hållbar offentlig upp-
handlare. 

Under verksamhetsåret fortsatte man att testa och 
utveckla mätsensortekniken som mäter fyllnadsgraden 
vid blandavfallspunkterna i samarbete med leverantö-
ren. Med hjälp av tekniken har man uppnått en märk-
bar inbesparing av tömningskostnaderna särskilt vid de 
blandavfallspunkter som ligger längre bort.

Den cirka 1500 m2 stora omlastningshallen på Do-
margårds avfallscentral som man började använda i bör-
jan av verksamhetsåret har gjort det möjligt att omlasta 
företagens blandavfallslaster som lämpar sig för ener-
giutvinning och tranportera dem vidare till avfallskraft-
verket. Företagsavfall som tidigare deponerades på av-
stjälpningsplatsen kan nu styras bort från avstjälpnings-
platsen och energiinnehållet i avfallet kan utvinnas.

På Domargårds avfallscentral fortsatte man att sor-
tera byggavfall för att öka på materialåtervinningen 
och energiutvinningen. Under verksamhetsåret krossa-
des brännbart material som sorterats från byggavfallet 
i testsyfte samt utreddes den krossade fraktionens kvali-
tet med tanke på dess försäljning som bränsle.

Brytningen av stenmaterial på området för Sköldviks 
avfallscentral framskred under verksamhetsåret enligt 
plan och cirka 20 procent av mängden stenmaterial som 
bryts på området har nu brutits. 

9 Utvecklingsprojekt

Genom att 
kontinuerligt 

förbättra 
verksamheten, 

garanterar man  
att avfalls- 

servicen  
utvecklas

Jordbyggnadsarbetena vid den nya avfallscentralen 
i Sköldvik fortsatte enligt den uppgjorda tidsplanen. 
Fram till verksamhetsårets slut hade ca 20 % av den 
mängd stenmaterial som ska brytas på området 
brutits.

Vid Domargårds avfallscentral togs en 
omlastningsstation för blandavfall i bruk. Kommunalt 
avfall som via den tas emot från företagsverksamhet 
kan levereras till energiutvinning och minskar på så 
sätt belastningen av avstjälpningsplatsen.

Avfallsverksföreningen i Finland delar årligen 
ut ett pris för långsiktigt arbete, för en person 
som tar personligt ansvar och inte ger upp. Östra 
Nylands Avfallsservices utvecklingschef Vesa 
Heikkonen belönades med titeln ”Vuoden Vääntäjä”. 
Heikkonen har utvecklat flera delområden inom 
avfallshanteringen i östra Nyland.
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Östra Nylands Avfallsservice mins-
kar aktivt miljökonsekvenserna av 
avfallshanteringen. Målet är bland 
annat att öka återvinningen och en-
ergiutvinningen på ett ekologiskt 
hållbart sätt, öka sorteringen av 
byggavfall vid avfallscentralen och 
att man ska vara tvungen att göra 
högst en anmälan om avvikelse i av-
fallscentralens verksamhet per år till 
Närings-, trafik- och miljöcentralen. 
Verksamheten styrs av ett verksam-
hetssystem enligt ISO 14001 och ISO 
9001. 

Mindre avfall – mindre miljöolägenheter
Det effektivaste sättet att minska miljökonsekven-
serna är att förhindra uppkomsten av avfall. Produk-
tionsindustrin och förpackarna samt konsumenterna 
är här i nyckelställning. Metoder för producenterna är 
bland annat materialeffektivitet i produktionen, håll-
bara produkter, förpackningssätt och återvinnbara 
förpackningar. Konsumenterna kan påverka genom 
att köpa hållbara produkter och undvika anskaffning-
ar som snabbt hamnar i soptunnan. Östra Nylands Av-
fallsservice ger råd och motiverar konsumenterna att 
minska avfallet samt informerar om bolagets service 
och metoder som bidrar till minskad uppkomst av av-
fall.

10Utvecklingsprojekt Miljö

Miljökon- 
sekvenserna  
kontrolleras,  

styrs  
och minskas

Avfallsmaterialet till återvinning
Återvinning av avfall minskar miljökonsekvenserna på 
flera sätt. Med avfallsmaterial kan man ersätta jungfruliga 
råvaror och på så sätt minska bland annat industrins och 
gruvdriftens miljöpåverkan. Återvinning minskar också 
mängden avfall som hamnar på avstjälpningsplatsen. 

Östra Nylands Avfallsservice har ett heltäckande nät 
för insamling av återvinnbart avfall samt ger råd och in-
formerar om återvinning av avfall. År 2013 startade en 
ny återvinningsservice: flerfackskärl som passar på den 
egna gården och ger möjlighet att sortera glas, metall, 
papper, kartong och blandavfall.  

Det återvinnbara avfallet levereras till industrin och 
blir ny råvara och blandavfallet förs till energiutvinning.  
Energiutvinningen ur blandavfall ökas under år 2014, då 
Vanda avfallskraftverk tas i drift. 

kontroll och minskning av utsläppen från  
avfallstransporterna
Utsläppen från transporterna kan minskas genom god pla-
nering och användning av miljövänliga transportfordon. 

Östra Nylands Avfallsservice planerar tömningen 
av avfallskärlen så att den sker effektivt och så att inga 
onödiga kilometrar körs. Fyllnadsgraden vid blandav-
fallspunkterna följs upp med fjärravlästa detektorer för 
att optimera tömningarna. Östra Nylands Avfallsservice 
kräver att transportentreprenörerna ska använda miljö-
vänlig teknik, bränsleförbrukningen ska rapporteras och 
chaufförerna ska gå utbildning i körsätt.

n  Slutdeponering
n  Materialåtervinning
n  Energiåtervinning

Fördelningen av behandlingen av bland- och återvinningsbart 
avfall, som ÖNA mottagit, samt utvecklingen av denna.
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Observation av 
avloppsvattnet 
vid Domargård 
Avfallscentral

• Ytvatten
• Grundvatten
• Lakvatten  och 
 interna  
 kontrollpunkt
• Övriga
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kontroll och minskning av avfallscentralens  
miljöpåverkan
Den största utsläppskällan från avfallshanteringen är 
deponigasen som bildas vid slutdeponeringen och bi-
drar till klimatuppvärmningen. Andra konsekvenser av 
avfallshanteringen är utsläpp i vattnet samt eventuella 
lukt- eller bullerolägenheter. 

Östra Nylands Avfallsservice håller miljöpåverkan vid 
Domargårds avfallscentral under kontroll genom både 
planmässig verksamhet och beaktande av miljöpåver-
kan i det dagliga arbetet. Utsläppen hålls under kon-
troll bland annat genom aktiv granskning av lasterna, 
sortering av byggavfall, uppsamling av deponigas samt 
regelbunden drifts- och miljökontroll. Avfallsbehand-
lingen och kontrollen av miljöpåverkan sker i enlighet 
med miljötillstånd och kontrollprogram som godkänts 
av myndigheten. Verksamheten vid Domargårds av-
fallscentral styrs av miljötillstånd beviljade 23.8.2007 
och 15.9.2010. 

Avfallscentralens inverkan på vattnet
Deponeringen av avfall på avstjälpningsplatsen ger upp-
hov till smutsigt lakvatten som leds till avloppsrenings-
verken. År 2013 avleddes 75 180 m3 lakvatten till Borgå 
Vattens avloppsreningsverk. Den vattenmängd som led-
des till avloppsnätet minskade med cirka 48 % jämfört 
med år 2012, vilket främst berodde på mindre neder-
börd.

Avfallscentralens och närområdets yt- och grund-
vatten kontrolleras minst tre gånger om året enligt kon-
trollprogrammet. Ytvattnet kontrolleras i dikena samt i 
närområdets vattendrag och grundvattnet kontrolleras 
i kontrollrör som når ned till grundvattnet. Vattennivån 
inne i avfallsupplagen följs också upp.

Belastningen från avfallscentralen under verksam-
hetsåret var i stort sett densamma som under tidigare år. 

Avfallscentralens inverkan på luften

Deponigas
Den största miljöpåverkan från avfallshanteringen är 
växthusgaserna som bildas på slutdeponeringsområ-
dena, framför allt metan, som är en 21 gånger starkare 
växthusgas än koldioxid. 

Gasen som bildas på avstjälpningsplatsen samlas 
upp och omvandlas till en miljövänligare form i facklan. 
Det blir möjligt att utnyttja gasen i Borgå Energis fjärr-
värmeproduktion så snart behövliga tekniska ändringar 
är gjorda. Under år 2013 samlades totalt 770 000 Nm3 
gas upp.

lukt och damm
Lukter från avfallscentralen kontrolleras via en respons-
kanal på webbplatsen och dagligen genom avfallscen-
tralens personal. Dessutom anmäler de som bor i närhe-
ten om lukt per telefon eller e-post till Östra Nylands Av-
fallsservice. I oktober 2008 startade en miljöpanel som 
upphörde år 2013 och ersattes med webbaserad lukt-
uppföljing. Luktobservationer gjordes främst under sep-
tember, då nya gasuppsamlingsbrunnar installerades i 
avfallsupplaget. 

Dammolägenheter kan förekomma speciellt på vå-
ren och sommaren. Damningen orsakas av flisning av 
avfallsmaterial, trafik och hantering av torrt avfallsmate-
rial. År 2013 dämpades damningen bland annat genom 
borstning, tvättning och vattning av vägområdena. 

Damm och illaluktande svavelföreningar mäts vid Do-
margårds avfallscentral vart tredje år. Följande mätning 
görs år 2015. 

Buller
Vid avfallscentralen kan buller orsakas främst av trafik 
och arbetsmaskiner. Under verksamhetsåret i december 
krossades sten och betong på området och de närmaste 
grannarna informerades om bullerolägenheterna innan 
krossningen startade. Bullret mäts vid Domargårds av-
fallscentral vart tredje år. Följande mätning görs år 2015. 

  Observationstäthet Observationspunkter Analyser

Avloppsvatten  3 x per år 1 57

Grundvatten i omgivningen 3 x per år 8 390

Ytvatten i omgivningen 3 x per år 10 477

Observation av avloppsvattnet vid Domargård Avfallscentral
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Miljökonsekvenser

Domargård avfallcentral 2011 2012 2013

Mängden samlad deponigas (milj. Nm3) 0,66 0,79 0,77

Antal uppsamlingsbrunn för gas (st) 18 14 17

Metanhalt i deponigas (%) 44 43 46

Avloppsvatten till rengöringsverk (m3) 109 112 145 396 75 180

Kvävehalt (mg/l) 88 80 69

Fosforhalt (mg/l) 1,0 1,5 1,4

Total mängd suspenderade ämnen (mg/l) 55 110 86
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År 2013 minskade den totala mäng-
den avfall som hanterats en aning 
jämfört med året innan. Detta in-
verkade på bolagets omsättning 
(10,4 miljoner euro) och verksam-
hetsresultatet, som minskade en 
aning. Trots detta har bolagets re-
sultat hållits på en god nivå speci-
ellt tack vare brytningen av sten-
material på området för avfallscen-
tralen i Sköldvik.

Bolagets kapitaltäckning och lik-
viditet var i slutet av räkenskapspe-

rioden på en utomordentlig nivå. Andelen främmande 
kapital har minskat och i slutet av räkenskapsperioden 
fanns det längre främmande kapital för 2 489 986 euro. 
Östra Nylands Avfallsservice verkar enligt självkostnads-

11 Ekonomiskt ansvar
Bolagets 

soliditet år 
på en utmärkt 

nivå

princip. Bolaget delar inte ut dividend, utan täcker verk-
samhetens kostnader med avfallsavgifter och andra 
serviceinkomster.

Bolagets ekonomiska läge är starkt. Soliditetsgra-
den ligger på 37,3 %. Bolaget har aktivt investerat i nya 
tjänster, utvecklingsprojekt samt i att ansvara för de 
lagstadgade skyldigheterna så som byggning och ef-
tervård av avstjälpningsplatser. Bolagets avfallsavgifter 
är under medelnivå i den nationella jämförelsen. Östra 
Nylands Avfallsservice Ab:s förbindelse till en långva-
rig energiutvinning har varit förnuftig både ekonomiskt 
och ur verksamhetens synvinkel. Genom en långvarig 
och planenlig anskaffning av service försäkrar man att 
kostnadsnivån för avfallets hangeringstjänster hålls på 
en låg nivå samt i god tid förbereder man sig på förbu-
det mot att deponera bionedbrytbart avfall som träder 
i kraft år 2016.

Förutom ekonomichef 
Suvi Sirén ansvarar 
ekonomisekreterare 
Pirjo Yläsuutari 
(vänster), 
kontorssekreterare 
Carina Lindfors och 
fakturerare Anna-
Maria Stjernberg 
för Östra Nylands 
Avfallsservices 
ekonomi- och 
personalärenden. 
Från bilden saknas 
projektplanerare 
Malin Grönholm och 
fakturerare Heidi 
Huikko.

Fördelning av ekoavgift anhopning 1 118 857,00 €

n Rådgivningstjänster 3,59 %
n Tjänster för mottagning av farligt avfall 23,95 %
n Tjänster vid ekopunkterna 41,94 %
n Sopstationstjänster 30,50 %

Tömningspriset av ett 240 liters sopkärl 5,01 (moms 0 %) består av 

n Tömning, kärltvätt, transport, bonus för entreprenörerna 68,20 %
n Behandling 31,80 %
n Kundbetjäning, fakturering, övrig adminstartion 5,90 %

Tillsammans 100,00 %
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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 cirka 94 023 år 2013.

Enligt delägaravtalet är bolagets uppgift att ordna avfallshanteringen inom avtalskommunerna enligt lagstift-
ningens krav på ett miljövänligt sätt och så att bra teknik utnyttjas på ett både tekniskt och ekonomiskt fördel-
aktigt sätt.

Bolaget producerar de avfallshanteringstjänster som ägarkommunerna ansvarar för. Dessa tjänster produceras 
för bostadsfastigheterna samt för statens, kommunernas och församlingarnas fastigheter. Tjänsterna består av 
avfallsrådgivning, materialinsamling, återvinning, energiutvinning och behandling av avfall, skärgårdens av-
fallshantering samt avfallshantering för farligt avfall. Därtill erbjuder bolaget avfallshanteringstjänster till före-
tag som har behov av tjänsterna. Dessa tjänster produceras antingen på basis av kommunens sekundära an-
svar enligt avfallslagen eller på marknadsvillkor.

Resultatutveckling och väsentliga händelser under räkenskapsperioden 

Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 10,4 miljoner euro. Omsättningen minskade med 7,2 % jäm-
fört med året innan. Den mottagna materialmängden utgjorde 149 000 ton, varav 41 000 ton var rent eller 
lindrigt förorenat jordmaterial. Motsvarande mängder år 2012 var 179 000 respektive 83 000 ton. Den totala 
avfallsmängden minskade med 17 % och mängden jordmaterial med 51 % från året innan. Den minskade om-
sättningen berodde på minskade mängder behandlat avfall. Den avfallsskatt som redovisas till staten utgjorde 
7,9 % (813 766 euro) av omsättningen. 

Under verksamhetsåret gjorde bolaget en obligatorisk reservering på 305 299 euro för eftervård av deponier-
na. Reserveringen är inte avdragbar i beskattningen. Eftervårdsarbeten gjordes för 188 514 euro, vilket innebär 
att eftervårdsreserveringens nettoökning var 116 785 euro.

Räkenskapsperiodens rörelsevinst utgjorde 946 028 euro, vilket är 9,1 % av omsättningen. Avkastningen på 
eget kapital var 18,7 % räknat på nettoresultatet efter korrigering med tidigare räkenskapsperioders skatter. 
Det egna kapitalets andel var i slutet av räkenskapsperioden 37,3 % av balansomslutningen. Räkenskapsperio-
dens resultat före skatt och bokslutsdispositioner var en vinst på 952 315 euro. Vinsten efter skatt blev 692 053 
euro.

Nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska ställning och resultat

 2013 2012 2011
omsättning  10 353 199 11 156 014 11 981 521
rörelsevinst 946 028 1 177 218 642 644
rörelsevinst % av omsättningen 9,1 10,6 5,4
avkastning på eget kapital % 18,7 29,8 9,5
soliditetsgrad % * 37,3 32,7 25,5
* Till det egna kapitalet räknas inte obligatoriska reserveringar, vilket påverkar nyckeltalet.

Räkenskapsperiodens vinst blev 27 473 euro större än budgeterat, fastän bolagets omsättning var cirka 1,4 M 
euro mindre än budgeterat.

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 re-
sultat som tryggar fortsatt utveckling av verksamheten och kontinuitet i enlighet med lagstiftningen. Vinsten 
används i sin helhet för att verkställa miljöinvesteringar i avfallshanteringen. 

Under räkenskapsperioden fortsatte förberedelserna för fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och 
Rosk’n Roll Oy Ab. Fusionsbeslutet fattades år 2012 i ägarkommunerna och på en extra bolagsstämma. Fusio-
nen har bedömts minska riskerna i anslutning till bolagets verksamhet och öka verksamhetens kostnadseffek-
tivitet. Verkställningen av fusionen har fördröjts från det som planerats på grund av en rättsprocess i anslut-
ning till inlösning av den privata ägarandelen i Rosk’n Roll Oy Ab. Behandlingen av ärendet i hovrätten pågick 
vid årsskiftet 2013/2014 och kan tillsammans med den eventuella behandlingstiden för besvärstillstånd till 
högsta domstolen framskjuta verkställningen av fusionen till årsskiftet 2015/2016. Det är osannolikt att be-
svärstillstånd beviljas. Om så dock sker kommer fusionen att uppskjutas med ytterligare ett år. 

Styrelsens        verksamhetsberättelse 2013
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy    | 



23 Å R S B E R Ä T T E L S E  2 0 1 3 23 

Borgå 2 243 49,00
Sibbo 1 172 25,60
Lovisa    812  17,74
Askola    181  3,95
Borgnäs  170  3,71
Totalt 4 578 100,00

Delägare          Aktier/st       %-andel

De viktigaste investeringarna

Räkenskapsperiodens investeringar uppgick till sammanlagt 2 469 873 euro. De största investeringarna var mar-
kanskaffning för Mömossens avfallsstation (800 000 euro), tilläggsbrunnar för gasuppsamling på Domargårds slut-
deponeringsområde (120 000 euro), slutförning av entreprenaden att bygga en vertikal isoleringsvägg på detta 
slutdeponeringsområde (370 500 euro), brytning av stenmaterial på Sköldviks avfallscentral (660 000 euro), ut-
byggnad av behandlingsfältet på Domargård (147 000 euro) och anskaffningar av flerfackskärl (200 000 euro).

Finansiering

Bolaget täckte sina investeringar med intern finansiering. Inga banklån lyftes 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 skrivits in i verksamhetssystemet, ge-
nomförandet följs upp och målsättningarna granskas årligen. De centrala miljömålen består av att öka avfallså-
tervinningen och minska avfallscentralernas utsläpp.

En ny tjänst som togs i bruk under verksamhetsåret var flerfacksinsamling av avfall vid egnahemshus. För att ut-
reda den här serviceformens lämplighet och nyttan av den genomfördes först ett omfattande försöksprojekt 
innan tjänsten togs i bruk. Resultaten av projektet visade att serviceformen betydligt ökar mängden material 
som kan tas till vara. Vid verksamhetsårets slut användes tjänsten vid ca 5 % (ca 1000 st) av egnahemshusen in-
om bolagets verksamhetsområde.  

Under år 2013 pågick följande utvecklingsprojekt som är centrala för bolagets verksamhet:  
Förberedelserna för fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab fortsatte med att i 
mån av möjlighet förenhetliga bolagens praxis bl.a. i avfallshanteringen och transporterna.
Vid de regionala insamlingsplatserna för blandavfall fortsatte testningen och utvecklingen av utrustning base-
rad på höjdnivåmätning tillsammans med utrustningens leverantör. Med det här systemet har avsevärda bespa-
ringar uppnåtts, framför allt i tömningskostnaderna vid mera avlägsna regionala insamlingsplatser.

Vid Domargårds avfallscentral togs en omlastningsstation för blandavfall i bruk. Kommunalt avfall som via den 
tas emot från företagsverksamhet kan levereras till energiutvinning och minskar på så sätt belastningen av av-
stjälpningsplatsen.

Vid Domargårds avfallscentral fortsatte sorteringen av byggavfall för att öka återvinningen och energiutvinning-
en. Under verksamhetsåret krossades i försökssyfte brännbart material som avskilts från byggavfall och den 
krossade fraktionens kvalitet utreddes med tanke på försäljning av den som bränsle.   
Jordbyggnadsarbetena vid den nya avfallscentralen i Sköldvik fortsatte enligt den uppgjorda tidsplanen. Fram 
till verksamhetsårets slut hade ca 20 % av den mängd stenmaterial som ska brytas på området brutits. 

I sin verksamhet strävar företaget efter att minska miljökonsekvenserna av avfallshanteringen som helhet. Mål-
sättningen för de närmaste åren är att fortsätta att minska på mängden avfall som deponeras på avstjälpnings-
platsen tills deponeringen av bionedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatsen kan avslutas. 

Delägare

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

Styrelsens        verksamhetsberättelse 2013
Räkensperioden 1.1.2013– 31.12.2013

|    Östra Nylands Avfallsservice Ab
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S 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   2013

Förvaltning
Bolagsstämman hölls 25.4.2013 i Borgå. Bolagets styrelse sammanträdde 13 gånger under året. Styrelseordförande var 
Matti Nuutti från Borgå. Vice ordförande var Magnus Åström från Sibbo. Styrelsen hade följande ordinarie medlemmar 
och suppleanter: 

Ordinarie medlem Suppleant Kommun
För tiden 1.1–25.4.2013
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

För tiden 26.4–31.12.2012
Matti Nuutti (ordf.) Jaakko Jalonen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.) Rolf Björkell Sibbo
Risto Kuisma Erik Franzén Borgnäs och Askola
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Lovisa
Jaakko Isotalo  Toni Paakkarinen Lovisa
Vesa Lepistö Ari Tamminen Sibbo 
Otto Oksanen Juha Vanhala Borgå
Anders Rosengren Thomas Ekholm Borgå

Bolagets verkställande direktör 1.1–27.8.2013 var teknologie doktor Juha-Heikki Tanskanen. Under tiden 28.8–
31.12.2013 var diplomingenjör Vesa Heikkonen bolagets verkställande direktör.

Revisor för bolaget har varit PricewaterhouseCoopers Oy. 

Personal 
Antalet årsverken i bolaget under verksamhetsåret var 26,35, vilket är 2,65 årsverken mindre än 2012 och 0,75 mer än år 
2011. Den främsta orsaken till variationerna i personalresurserna är långa sjukledigheter och familjeledigheter. Visstids-
anställda utförde 6,0 årsverken i bolaget, medan motsvarande tal var 4,6 år 2012 och 2,6 år 2011. Bolaget hade 26 an-
ställda 31.12.2013. Motsvarande tal var 29 år 2012 och 27 år 2011. Den totala summan av löner och arvoden för räken-
skapsperioden 2013 var 966 352 euro. Löner och arvoden uppgick till 1 040 903 euro år 2012 och 983 286 euro år 2011.

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 belö-
na goda prestationer. 

Utvärdering av affärsverksamhetens utveckling och miljön
Efter räkenskapsperiodens slut har det inte inträffat några väsentliga förändringar som påverkar bolagets verksamhet 
eller ekonomi. Bolagets omsättning väntas förbli på samma nivå år 2014 som år 2013. Omsättningen påverkas av den 
allmänna ekonomiska utvecklingen. Ekonomisk tillväxt leder till ökad mängd avfall och ökar bolagets omsättning och 
lönsamhet.

Fusionen med Rosk’n Roll Oy Ab bedöms effektivera verksamheten, vilket kommer att göra det lättare att svara mot ut-
maningarna som den allt stramare avfallslagstiftningen medför. Den ändring i lagstiftningen som inverkar mest på bo-
lagets verksamhet är förbudet mot deponering av 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 av-
fallsmängder och behov av avfallshanteringstjänster förändras långsamt. Däremot varierar mängden företagsavfall kraf-
tigt enligt de ekonomiska konjunkturerna.

Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsperiodens vinst
Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 692 053,03 euro ska bokföras på kontot ”vinst/förlust från tidigare 
räkenskapsperioder” och ingen dividend betalas ut för räkenskapsperioden. Enligt bolagsordningen delar bolaget inte 
ut dividend till sina ägare utan eventuell vinst används till att utveckla bolagets verksamhet.
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1.1.–31.12.2012

1.1.–31.12.2012

1.1.–31.12.2013

1.1.–31.12.2013

R E S U L T A T R Ä K N I N G

Omsättning  10 353 198,66 11 156 013,57
Övriga rörelseintäkter 990 877,42 1 054 407,16
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
 Inköp under räkenskapsperioden -186 467,78 -221 601,36
 Tjänster av utomstående -5 617 085,15 -5 574 266,45
Material och tjänster sammanlagt -5 803 552,93 -5 795 867,81

Personalkostnader
 Löner och arvoden -966 351,85 -1 040 903,13
 Lönebikostnader
  Pensionskostnader -179 145,33 -189 169,87
  Övriga lönebikostnader -36 658,87 -46 982,94
Personalkostnader sammanlagt -1 182 156,05 -1 277 055,94

Avskrivningar och nedskrivningar
 Avskrivningar enligt plan -1 297 702,41 -1 345 579,37

Redovisad avfallsskatt -813 766,46 -1 181 174,34
Övriga rörelsekostnader -1 300 870,26 -1 433 525,38

Rörelsevinst  946 027,97 1 177 217,89

Finansiella intäkter och kostnader
 Finansiella intäkter 19 121,59 33 458,51
 Finansiella kostnader -12 834,27 -32 382,50
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 6 287,32 1 076,01

Vinst före extraordinära poster 952 315,29 1 178 293,90
Extraordinära poster

Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 952 315,29 1 178 293,90
Bokslutsdispositioner 15 318,35 50 582,08
Inkomstskatt  -275 580,61 -334 120,66

Räkenskapsperiodens vinst 692 053,03 894 755,32

R E S U LTAT R Ä K N I N G   2013

Aktiva
Bestående aktiva
 Immateriella tillgångar
  Immateriella rättigheter 156 025,25 178 825,02
  Övriga kostnader med lång verkan 972,34 2 639,19
 Immateriella tillgångar sammanlagt 156 997,59 181 464,21
 Materiella tillgångar
  Mark- och vattenområden 2 143 378,89 1 311 266,89
  Byggnader och konstruktioner 190 329,68 145 052,46
  Maskiner och inventarier 550 812,06 490 885,16
  Övriga materiella tillgångar 4 633 525,14 3 902 355,70
  Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 25 714,61 497 562,34

 Materiella tillgångar sammanlagt 7 543 760,38 6 347 122,55
  Placeringar
  Övriga aktier och andelar 10 054,79 10 211,03
Bestående aktiva sammanlagt 7 710 812,76 6 538 797,79
Rörliga aktiva     
 Långfristiga fordrningar     
 Lånefordringar 390 000,00 370 000,00
 Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 1 890 412,90 2 002 327,01
  Övriga fordringar 1 590,26 0,00
  Resultatregleringar 142 838,31 75 994,81
   2 034 841,47 2 078 321,82
 Kassa och banktillgodohavanden 872 654,26 1 634 564,87
Rörliga aktiva sammanlagt 3 297 495,73 4 082 886,69
Aktiva sammanlagt 11 008 308,49 10 621 684,48

B A L A N S R Ä K N I N G
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31.12.2013 31.12.2012

B A L A N S R Ä K N I N G   2013

Passiva
Eget kapital
 Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 2 980 099,27 2 085 343,95
 Räkenskapsperiodens vinst 692 053,03 894 755,32
Eget kapital sammanlagt 4 129 952,30 3 437 899,27

Ackumulerade bokslutsdispositioner
 Avskrivningsdifferens 133 148,34 148 466,69

Ackumulerade bokslutsdispositioner 133 148,34 148 466,69

Obligatoriska reserveringar
 Reserveringar för landskapsarbete och eftervård 4 146 379,00 4 029 594,00
 Reserveringar för slagg 108 842,40 125 676,46
Obligatoriska reserveringar sammanlagt 4 255 221,40 4 155 270,46

Främmande kapital
 Långfristiga skulder
  Skulder till kreditinstitut 840 000,00 960 000,00
 Långfristiga skulder sammanlagt 840 000,00 960 000,00

 Kortfristiga skulder
  Skulder till kreditinstitut 120 000,00 270 000,00
  Skulder till leverantörer 1 058 199,16 770 816,66
  Övriga skulder 197 786,25 265 306,12
  Resultatregleringar 274 001,04 508 536,39
  Förskottsbetalningar 0,00 105 388,89
  Kortfristiga skulder sammanlagt 1 649 986,45 1 920 048,06
 Främmande kapital sammanlagt 2 489 986,45 2 880 048,06
 Passiva sammanlagt 11 008 308,49 10 621 684,48

F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S

Kassaflöde från rörelsen
Rörelsevinst  946 027,97 1 177 217,89
 Korrektivposter till rörelsevinsten
  Avskrivningar enligt plan 1 297 702,41 1 345 579,37
  Kostnader som inte innehåller avgifter
  (obligatoriska reserveringar) 99 950,94 166 462,25
 Korrektivposter sammanlagt 1 397 653,35 1 512 041,62

Förändring i rörelsekapital
  Förändring av kortfristiga räntefria
  affärsfordringar, ökning(-)/minskning(+) 165 533,60 153 468,81
  Förändring av kortfristiga räntefria
  skulder, ökning(+)/minskning(-) -120 061,61 -189 136,20
 Förändring i rörelsekapital 45 471,99 -35 667,39

 Finansieringsintäkter och -kostnader 6 287,32 1 076,01
 Betalda direkta skatter -397 633,86 -384 921,38

 Kassaflöden från rörelsen 1 997 806,77 2 269 746,75
Kassaflöden från investeringar
 Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -2 469 717,38 -2 157 276,67
 Investeringar i andra placeringar (utlåning) -20 000,00 -370 000,00

 Kassaflöde från investeringar -2 489 717,38 -2 527 276,67

Kassaflöde från finansiering
  Amortering av lån -270 000,00 -270 000,00
  Kassaflöde från finansiering -270 000,00 -270 000,00

Förändringar i kassaflöden -761 910,61 -527 529,92
Likvida medel i början av räkenskapsperioden 1 634 564,87 2 162 094,79
Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 872 654,26 1 634 564,87
Förändring av likvida medel -761 910,61 -527 529,92
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Intäkter och kostnader är införda enligt prestationsprincipen.

Värdering
Värdering estående 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 ekonomiska livslängd. 
Finansieringstillgångarna har värderats enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Avskrivningstider enligt plan är
 Immateriella tillgångar
  Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 3–15 år

 Byggnader och konstruktioner
  Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 8 år, restvärdesavskrivning 4 % eller 7 %

 Fasta konstruktioner och anläggningar
  Slutdeponeringsområdets bottenkonstruktioner: 
  på basis av den använda volymen för slutdeponering, 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
  Restvärdesavskrivning 25 %

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   2013

2 0 1 3 2 0 1 2

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

Fördelning av omsättningen
Mottagningsavgifter 3 476 989,94 4 399 132,14
* Transportavgifter för blandavfall 3 079 737,12 2 802 982,59
Avfallsskatt  813 766,46 1 181 174,34
Ekoavgifter  1 118 856,97 1 023 249,42
Försäljningsintäkter 427 337,86 498 394,14
Transportavgifter för bioavfall 672 520,87 463 574,17
Skärgårdens avfallsavgifter 234 741,68 227 136,44
Vägningsavgifter 170 363,92 210 536,39
* Transportavgifter för förpackingsmaterial 214 399,49 200 185,54
Övriga intäkter 144 484,35 149 648,40
Omsättning  10 353 198,66 11 156 013,57

Fördelningen av transportavgifter mellan blandavfall och förpackningsmaterial för år 2012 har ändrats för att
bevara jämförbarheten (transportavgifterna för glas och metall har sammanförts med transportavgifterna för kartong).

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 tillslutningskostnader
Kostnader som bolaget ansvarar för 188 513,74 72 691,55
Kostnader som fakturerats av kommunerna 108 350,42 246 438,22
   296 864,16 319 129,77

För de kommande kostnaderna för behandling av slagg från avfallsförbränningen  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  16 834,06 38 807,75
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Övriga intäkter av affärsverksamheten
 Försäljning av sprängsten 773 154,89 730 256,15
 Kommunernas andelar för tillslutning av avfallsupplag 108 350,42 246 438,22
 Övriga intäkter av affärsverksamheten 104 316,10 71 627,05
 Markarrenden 5 056,01 6 085,74
Övriga intäkter av affärsverksamheten 990 877,42 1 054 407,16

Utomstående tjänster
Kostnader för avfallstransport 3 476 107,96 3 356 262,29
Återvinningstjänster 1 312 127,86 1 021 227,78
Avfallsstationernas maskinarbeten 450 589,11 426 611,57
Övriga utomstående tjänster 183 242,20 422 433,88
Behandling av avloppsvatten 126 149,94 263 188,82
Miljökontroll  68 868,08 81 523,90
Byggarbeten för tillslutning av avfallsupplag 0,00 3 018,21
Utomstående tjänster 5 617 085,15 5 574 266,45

Personalgrupper och personalens  
genomsnittliga antal
   personer personer
  Arbetare ordinarie 14,3 18,5
   visstidsanställda 6,0 4,6
  Tjänstemän          ordinarie 6,1 6,0
    26,4 29,1

Med person i tjänstemannaställning avses här personal vars huvudsakliga uppgift är att leda och övervaka sina underordnades arbete  
och som inte eller endast tillfälligt deltar i de underordnades arbete.  

Ledningens löner och arvoden 

Styrelsens mötesarvoden 9 885,00 6 560,00
Revisionsarvoden 5 706,25 4 930,00

Verksamhetens övriga kostnader
 Övriga rörelsekostnader
 Övriga tjänster 719 642,31 586 047,06
 Konsulttjänster 182 828,24 350 504,63
 Reservering för landskapsarbeten och eftervård 116 785,00 205 270,00
 Markarrenden 129 665,34 143 008,69
 Kundtjänstens trycknings-, post- och telefonkostnader 120 587,03 119 317,76
 Rådgivningens material- och annonskostnader 42 490,15 63 254,99
 Revisionsarvoden 5 706,25 4 930,00
 Reservering för slagg -16 834,06 -38 807,75
 Övriga rörelsekostnader sammanlagt 1 300 870,26 1 433 525,38
 Avfallsskatt 813 766,46 1 181 174,34

 Övriga rörelsekostnader sammanlagt 2 114 636,72 2 614 699,72

Finansieringsintäkter
Intäkter från övriga bestående aktiva placeringar 1 596,76 529,80
 Andra ränte- och finansieringsintäkter 17 524,83 32 928,71
Finansieringsintäkter sammanlagt 19 121,59 33 458,51

Finansieringskostnader
 Räntor på lån från kreditinstitut -10 928,91 -21 078,19
 Räntor till ägarna 0,00 0,00
 Dröjsmålsräntor -467,88 0,00
 Icke avdragbara dröjsmålspåföljder -1 437,48 -11 236,12
 Kursdifferens 0,00 -68,19

Finansieringskostnader sammanlagt -12 834,27 -32 382,50

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   2013
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Rörliga aktiva
Specifikation över fordringar
Kortfristiga fordringar från ägare
 Borgå stad
 Kundfordringar 178 769,38 48 830,47

Resultatregleringar 14 376,27
 Sibbo kommun
 Kundfordringar 49 345,11 38 059,64

  Lovisa stad
  Kundfordringar 25 873,31 25 299,42

  Borgnäs kommun
  Kundfordringar 5 697,14 6 092,31

  Askola kommun
  Kundfordringar 3 759,32 3 763,69

Rörliga aktiva
 Väsentliga poster i de aktiva resultatregleringarna
 Försäkringsersättningar och dagpenningar 80,00 3 817,28
 Räntor som överförs 0,00 0,00
 Skatteperiodisering 122 053,25 50 800,72
 Övriga resultatregleringar 23 086,94 21 376,81
 Resultatregleringar sammanlagt 145 220,19 75 994,81

Passiva
 Bundet eget kapital
 Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
 Bundet eget kapital sammanlagt 457 800,00 457 800,00

 Fritt eget kapital
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 2 980 099,27 2 122 948,10
 Korrigering av fel som gäller föregående räkenskapsperiod 0,00 -37 604,15
 Räkenskapsperiodens vinst 692 053,03 894 755,32
 Fritt eget kapital sammanlagt 3 672 152,30 2 980 099,27

Eget kapital sammanlagt 4 129 952,30 3 437 899,27
Utdelningsbart eget kapital 31.12.
Bolaget delar inte ut dividend till sina ägare utan den  
utdelningsbara vinsten används i sin helhet till att  
utveckla avfallstjänsterna och till beredskap  
för framtida investeringar.

Fördelning av verksamheten enligt avfallslagen
Intäkter  € %
 Lagstadgad verksamhet 10 312 333,31 90,9
 Verksamhet på marknadsvillkor 1 031 742,77 9,1
 Sammanlagt 11 344 076,08 100,0

Kostnader
 Lagstadgad verksamhet 9 790 573,62 91,9
 Verksamhet på marknadsvillkor 861 449,43 8,1
 Sammanlagt 10 652 023,05 100,0

Resultat
 Lagstadgad verksamhet 521 759,69 5,6
 Verksamhet på marknadsvillkor 170 293,34 16,8
 Sammanlagt 692 053,03 6,1

Jämförelseuppgifter från år 2012 finns inte tillgängliga. Resultatet har jämförts som procent av intäkter.
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Obligatoriska reserveringar
Reserveringar för landskapsarbete och eftervård 4 146 379,00 4 029 594,00
Reserveringar för slagg 108 842,40 125 676,46
   4 255 221,40 4 155 270,46

Skulder som förfaller
senare än om fem år 360 000,00 480 000,00

Skulder till ägarna
 Borgå stad
  Kortfristigt främmande kapital
  skulder till leverantörer 35 354,78 3 199,00
  resultatregleringar 0,00 14 343,77
   35 354,78 17 542,77

 Sibbo kommun
  Kortfristigt främmande kapital
  skulder till leverantörer 2 232,25 2 149,38

 Lovisa stad
  Kortfristigt främmande kapital
  skulder till leverantörer 426,56 1 343,83

 Askola kommun
  Kortfristigt främmande kapital
  skulder till leverantörer 34,80 29,57

Västentliga poster som ingår i resultatregleringarna
Semesterlöner inklusive sociala kostnader 147 210,41 176 674,92
Räntor
 lån från kreditinstitut 1 224,21 1 452,85
Övriga resultatregleringar 10 967,72 15 815,55
Periodiseringar av inköp och löner 114 598,70 209 204,18
Resultatregleringar sammanlagt 274 001,04 403 147,50

Förskottsbetalningar 0,00 105 388,89

Säkerheter och ansvarsförbindelser
 – Bolaget är genom beslut vid extra bolagsstämma förbundet att fusioneras med Rosk’n Roll Oy Ab  
  i enlighet med fusionsavtalet.

Bolaget ansvarar för följande avfallsupplag som har tagits ur bruk:
 – Upplaget för kommunalt avfall på Mömossen i Sibbo, vars användning upphörde i januari 2007. Konstruktionerna för tillslutning av  
  upplaget färdigställdes under år 2007 och eftervårde fortsätter i cirka 30 år. Områdets areal är 3,0 ha. Kostnadsansvaret för tillslutning 
  en 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.  katso muutos suomenkielisestä    
 – 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 tillslutningen fördelas mellan Borgå (64 %) och  
  avfallsbolaget (36 %).  
 – Det nya avfallsupplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå, vars areal är cirka 4,7 hektar.  Kostnadsansvaret för tillslutningen  
  ligger i sin helhet på avfallsbolaget.  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 summa som företaget har ställt som säkerhet i enlighet med marktäktslagen  
      och andra säkerheter för myndigheterna utgör 806 017 euro.

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

2 0 1 3 2 0 1 2
N O T E R  T I L L  B A L A N S R Ä K N I N G
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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

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

Anskaffnings-    350 697 1 311 267 361 039 9 672 708 497 562 2 001 507 10 211 14 204 991 
utgift 1.1.2013
Ökningar   370 832 112 62 400 1 327 093 25 715 222 183  2 469 873
Minskningar  0 0 0 0 0 0 156 156
Överföring mellan posterna 0 0 0 497 562 497 562 0 0 0 
Anskaffningsutgift 351 067 2 143 379 423 439 11 497 363 523 277 2 223 690 10 055 17 172 270 
31.12.2013

Ackumulerade avskriv- 169 232 0 215 988 5 696 349 0 1 584 626 0 7 666 195 
ningar och ned- 
skrivningar 1.1.2013
Ackumulerade och avskriv- 0 0  74 004  -74 004 0 0 
ningar som gäller minsk- 
ningar och överföringar
Räkensperiodens avskrivn. 24 837 0 17 123 1 093 486 0 162 256 0 1 297 702
Nedskrivningar 0 0 0 0  0 0 0
Ackumulerade avskriv- 194 069 0 233 111 6 863 839 0 1 672 878 0 8 963 897 
ningar 31.12.2013 
Uppskrivningar 1.1.2013 0 0 0 0 0 0 0 0
Bokföringsvärde 156 997  2 143 379 190 329 4 135 963 523 277 550 812 10 055 7 710 812 
31.12.2013 
Bokföringsvärde 181 259  1 311 267 145 052 3 902 356 497 562 490 885 10 211 6 538 797 
31.12.2012
Balansvärde för rörelsens maskiner och inventarier  31.12.2013    412 567 
Balansvärde för rörelsens maskiner och inventarier 31.12.2012    248 339 

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

Leasingansvar sammanlagt

Förfaller under följande räkenskapsperiod 5 088,96 5 088,96
 Förfaller senare 5 088,96 10 177,92
Sammanlagt  10 177,92 15 266,88

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

Bankgarantier
 554407-90014890 Garanti i enlighet med marktäktslagen 355 017,00 355 017,00
 förmångstagare: Borgå stad
 554407-90014940 Annan myndighetsgaranti 5 000,00 5 000,00
 förmånstagare: Askola kommun
 554407-90015400 Annan myndighetsgaranti 5 000,00 5 000,00
 förmånstagare: Askola kommun, byggnads- och miljönämnden
 554407-90016630 Mömossen miljötillstånd
 förmånstagare: NTM-centralen i Nyland 386 000,00
Ansvarsförbindelser sammanlagt € 751 017,00 365 017,00

1.1.–31.12.20121.1.–31.12.2013
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Borgå 18.3.2014

Matti Nuutti Magnus Åström Kari Hagfors
Styrelsens ordf. Styrelsens vice ordf. styrelsemedlem

Jaakko Isotalo  Risto Kuisma  Vesa Lepistö
styrelsemedlem styrelsemedlem styrelsemedlem

Otto Oksanen Anders Rosengren  
styrelsemedlem styrelsemedlem

Vesa Heikkonen
Verkställande direktör

Bokslutsantäckning

Revisionsberättelse over revisionen har avgetts i dag.

Borgå 20.3.2014
PricewaterhouseCoopers Oy 
CGR-samfund

Outi Koskinen
CGR, OFR

U N D E R S K R I F T E R   2013

V 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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N OT E R   2013

FÖRTECKNING ÖVER BOKRÖRINGSBÖCKER

Bokföringsbok Förvaringsätt
Balansbok och bokföringsböcker  som inbunden bok
Kontoplan Elektronisk lagring
Dagböcker Elektronisk lagring
Huvudböcker Elektronisk lagring
Resultaträkning kontovis lagring Elektronisk lagring
Balansräkning kontovis lagring 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 (CGI Oy)
Kreditnotor (JHL) Elektronisk lagring (CGI Oy)
Kontantkassans kassabokföring och kontatntkvitton Pappersutskritter

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  V E R I F I K A T S L A G
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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 räkenskapspe-
rioden 1.1.–31.12.2013. 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 verk-
samhetsberättelse. 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 revisionssed 
forutsätter att vi planerar och genomför revisionen for att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberät-
telsen 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 bokslutet 
och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning 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 till-
räckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ända-
målsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga upp-
skattningar, 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 20.3.2014
   PricewaterhouseCoopers Oy
   CGR-samfund

   Outi Koskinen
   CGR,OFR

V U O S I K E R T O M U S  2 0 1 3

R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E   2013


