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Centrala nyckeltal 2008 2009 2010 2011 2012 

Materialflöden      

Blandat samhällsavfall, (kg/inv) 363 312 322 352 344 

Skilt insamlat bioavfall, (kg/inv) 28,6 29,4 29,2 29,9 29,3 

Farligt avfall från hushållen, (kg/inv) 13,6 14,7 14,0 14,2 14,14 

 
   

  

Miljö 
   

  

Miljöpåverkan, luft 
   

  

Stävjande av klimatförändringen genom tillvarata-
gande av gas från deponin, (%) 

5 7 6 14 
9 

Nyttjandegraden för deponigasen, (%) 91 100 68 10 74 

Stjävande av klimatförändringen genom energi-
återvinning, t (CO2-ekv) 

630 8 900 11 004 6 487 
5 348 

Miljöpåverkan, vatten 
   

  

Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes 
till Lojo stads reningsverk, (PET) 

1 700 1 400 2 148 1 884 
2 973 

Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes 
till det egna reningsverket, (PET) 

2 200 2 000 1 927 2 436 
1 934 

Totalkvävebelastning hos vattnet som från den 
egna behandlingen leddes utanför området, (kg) 

320 255 178 341 
229 

 
   

  

Personal 
   

  

Årsverken totalt, (årsverke) 32,7 29,5 29,0 30,0 28 

Längden på arbetsförhållanden i medeltal, (år) 7,1 7,7 9,1 10,5 10,5 

Personalens genomsnittiga ålder, (år) 42,4 42,6 43,8 45,6 46 

Utbildning, högre högskoleexamen, (%) 27 25 24 28 29 

Utbildning, yrkehögskola och institut (%) 47 47 31 43 46 

Utgifter för utbildning av personalen, 
(€/årsverke) 

575 719 569 548 
612 

Omsättning/årsverke, (€/årsverke) 367 149 398 317 432 034 459 055 519 684 

 
   

  

Ekonomi 
   

  

Verksamhetens omfattning och karaktär 
   

  

Omsättning totalt, (€/inv) 90,1 87,6 93,4 102,0 99,9 

Försäljningens andel av omsättningen, (%) 3,9 3,3 3,6 4,1 4,7 

Köpta tjänsters andel av omsättningen, (%)  42,8 46,4 43,2 42,1 45,0 

Personalutgifternas  andel av omsättningen, (%)  11,7 12,0 11,0 10,2 10,8 

Avfallsskattens andel av omsättningen, (%) 15,8 13,4 12,6 16,7 16,1 

Balansens slutsumma, (€) 14 659 409 15 439 979 15 212 059 16 213 293 16 213 293 

Verksamhetens lönsamhet, självförsörjning och effektivitet  

Resultatets andel av omsättningen, (%) 1,6 7,2 9,2 9,2 4,7 

Avkastning från investerat kapital, (%) 1,9 7,7 10,4 11,9 6,5 

Självsörjningsgrad, (%) 57,4 54,6 60,3 61,1 60,3 
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Verkställande direktörens översikt: Fusionen förbereddes 

 
Ett av de viktigaste besluten av vårt bolag fattades år 2012. Då beslöts att bolaget 
skall fusioneras med Östra Nylands Avfallsservice Ab. Beslutet föregicks av en om-
fattande utredning på basis av vilken varje kommun såväl i öst som i väst be-
stämde sig att godkänna fusionen. Efter detta var det enkelt för kommande bolags-
stämmor att besegla sammangåendet. Det privata ägarskapet i bolaget som uppgår 
till 0,38 procent föranledde att förfaringssättet måste byggas som tvåfasigt. Därför 
var fusionen mer komplicerad än en vanlig fusion. Detta skrämde ändå inte våra 
kommunala ägare. Fördelar i fusionen verkar vara så tydliga.  Beslutsfattarna bevi-
sade en speciell fördomsfrihet då de inte lyfte fram att de sammangående bolagen 
inte har en gemensam geografisk gräns. Därför framskred projektet snabbt. 
Kanske skulle det kunna vara möjligt att tillämpa ett sådant samarbete mer exten-
sivt i kommunalförvaltningen? 
 
En av nackdelarna i fusionen var att den krävde en lång utarbetningstid.  Realis-
tiskt är att vänta att det blir ett nytt sammanslaget bolag i början av år 2014 och att 
det skall ha Rosk’n Roll som sitt namn. Ibland känns det att det skulle ha varit en-
klare åtminstone med tanke på personalen att övergå med en gång enligt privat 
modell men det skall vi någonsin få veta med säkerhet.  
 

Småägarna förorsakar motstånd mot förändring  

Enligt den finska avfallshanteringstraditionen har ett privat avfallshanteringsföre-
tag väckt till och med två talan vid tingsrätten mot fusionen. Vi litar på att talan blir 
förkastade. Det skulle strida mot sunt förnuft om ett privat företag som äger 0,05 
procent av aktiestocken kunde indirekt styra bolagets centrala strategiska linje. Jag 
kan inte hitta ett enda positivt motiv i talan för den som har väckt dem. Jag tycker 
att ett positivt motiv skulle ligga i t.ex. det att dividendutdelningen skulle avförs el-
ler att ändringssökandens arbetstillfällen skulle minska i ett nytt bolag jämfört 
med det nuvarande läget. Vi har inte gett utdelning och vårt bolag kan erbjuda an-
ställning endast via en öppen anbudstävling som inte kan gynna en egen aktieä-
gare. Det återstår bara negativa motiv med vilka man tydligen stör det kommunala 
samarbetet. Detta är återigen en dyster episod i den finska avfallshanteringens 
historia.  Grundproblemet finns i avfallslagen: ännu inte heller vågade man stryka 
alla striders moder ur lagen, nämligen den avtalsbaserade avfallstransporten, fast 
den är ett system som inte finns i resten av Europa.  
 

Nämnden till hela området  

En av årets höjdpunkter var utvidgningen av Västra Nylands avfallsnämnd enligt 
avfallslagen så att också Lojo nu hör till. Det skapar förutsättningar för att vidare 
effektivera och förenhetliga verksamheten. Den påtryckning som tidigare utövades 
på kommunalt beslutsfattande skall visserligen nu övergå till avfallsnämndens 
medlemmar. 
 
Bolagets ekonomiska resultat år 2012 motsvarade målsättningen trots att avgifts-
höjningarna var mycket måttliga och även förhöll sig under kostnadsstegringen. 
Detta bevisar att konkurrensen fungerar och att arbetsproduktiviteten vidare har 
utvecklats positivt. Det finns skäl att påminna att ett av vårt bolags kärnkompe-
tensområden är externalisering och konkurrensutsättning av avfallshanterings-
tjänster.  
 
Stig Lönnqvist, verkställande direktör 
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Basinformation om bolaget 
 

Rosk’n Roll Oy Ab är ett avfallshanteringsbolag som till 99,6-procent ägs av 
kommunerna. Bolaget ordnar den kommunala avfallsservicen för 135 000 invå-
nare och 19 200 fritidsfastigheter i Västnyland.  
Till bolagets uppgifter hör att planera, utveckla och koordinera avfallshantering-
en, arrangera återvinningen och hanteringen av farligt avfall, upprätthålla en 
regional deponi samt avfallshanteringsanläggningar, ordna separat insamling av 
bioavfall, att bygga och upprätthålla ett nätverk av sopterminaler, att konkur-
rensutsätta insamlingen av blandavfall samt att producera information och sköta 
rådgivningen. Lagstiftningen och de kommunala avfallshanteringsbestämmel-
serna styr verksamheten. 
Bolaget organiserar den kommunala avfallstransporten i sju kommuner och i 
Sammatti i Lojo (inte i övriga Lojo eller Karislojo). 
 

Förteckning över aktieägarna 31.12.2012 

Aktiekapital 1 278 900,99 €   

Aktieägare kpl/st % 

Uusi Rosk’n Roll Oy * 18 310 99,62 

Kommunerna tillsammans 18 300 99,62 

Lehmijärven Romu ja Rauta Oy 10 0,054 

Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky 10 0,054 

Martti Poutiainen Oy 50 0,272 

De privata tillsammans 70 0,38 

   Tillsammans 18 370 100,00 

 

*)Som ägs till över 99% av Västra Nylands kommuner 

Utvecklingsprojekt och byggande  

Västnylänningarnas blandavfall behandlas vid Munka avfallscentral. På våren 
2012 ingicks ett tvåårigt avtal med Lemminkäinen Infra Ab om höjningen av de-
ponins isoleringsväggar. Totala värdet av den entreprenad som skall förverkligas 
år 2012‒2013 uppgår till nästan 1,1 milj. euro. Miljötillståndet för höjningen av 
isoleringsväggarna mot jordvallen beviljades i augusti 2012. Tillståndet ger möj-
ligheten att utnyttja sorterat betong- och tegelavfall i stödkonstruktioner av iso-
leringsväggarna.    
Utnyttjandet av deponigaser effektiviserades i februari 2012 när bolaget tog i 
bruk en gasmotor som har kapacitet att producera 200 kW elektricitet.  Elpro-
duktionen år 2012 uppgick till sammanlagt 645 MWh.  
Projektet som började på hösten 2010 och som syftar till utnyttjandet av den 
kanjon som ligger mellan den nuvarande och den äldsta deponin fortsattes.   Pro-
jektets miljötillståndsansökan inlämnades på våren 2013. Om projektet förverk-
ligas kan man öka deponins volym och förbättra hanteringen av lakvatten från 
den äldre deponin samt minska riskerna för miljön. 
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Till följd av upphörandet av verksamheten vid komposteringsanläggningen i 
Hangö skapades en ny externaliserad verksamhetsmodell för behandlingen av 
slam. Slambehandling och -transport konkurrensutsattes som tre olika entre-
prenader. Som följd transporterades slammet från Hangö och Raseborg till Bio-
vakka Finlands biogasanläggning i Åbo och slammet från Lojo till Envor Biotechs 
biogasanläggning i Forssa. Behandlingen av slammet från Vichtis kommer att lo-
kalt förverkligas av Ekolannoite Oy med en ny näringsbevarande metod.  
 
Utvecklingsarbete som påbörjades med Lojo återvinningscentral konkretisera-
des till ett samarbete i vilket Rosk’n Rolls rådgivare en gång per månad kom till 
återvinningscentralens lokaler för att ge avfallsinformation åt kunderna och per-
sonalen. Andra samarbetsformer söks fortfarande.  
 
Yrkeshögskolan Novias Cirkulera! projekt som koncentrerar sig på byggnadsav-
fall slutfördes. Projektet ökade samarbete avsevärt mellan kommunernas bygg-
nadstillsynsmyndigheter samt också vetandet av byggnadsavfall och dess be-
handling hos deltagarna och byggarna som stod som målgrupp. Nu planeras en 
omlastningsstation till Munka i Lojo vid vilken det är möjligt att också bygga 
teknik för sortering av byggnadsavfall.   
 
Bolaget verkar aktivt i Avfallsverksföreningens forsknings- och utvecklingssekt-
ion genom vilken allokeras resurser och arbetsinsats för aktuella utvecklings-
projekt som är gemensamma för alla finska avfallsverk. Bland aktuella teman år 
2012 fanns t.ex. instruktionsgivningen för en livscykelanalys av avfallshante-
ringen samt för upphandlingar av transportservicen, utvecklandet av Kier-
rätys.info-servicen och utredandet av olika insamlingsalternativ av förpack-
ningsavfall.  
 
Det centraliserade men dock avtalsbaserade system som planerades för slammet 
från utfällnings- och slutna brunnar ramlade till följd av att Lojo tekniska nämnd 
upprepade gånger bordlade ärendet. Efter att Lojo tagit del i avfallsnämnden och 
den nya avfallslagen trätt i kraft kommer ärendet att på nytt förhandlas i avfalls-
nämnden på våren 2013.  
 
Det gemensamma projekt, som påbörjades av fyra regionala avfallsverk och St1 
och som utredde förutsättningar för grundandet av en bioetanolanläggning, av-
stannade. St1 vill först starta en motsvarande anläggning i Tavastehus där den 
andra enheten är en biogasanläggning som tillverkar biogas.    
 
Behandlingen av den slagg och aska som uppstår vid Vanda avfallskraftverk ut-
reddes tillsammans med HRM. Besluten uppsköts till år 2013.  
 
Rosk’n Roll är med i Kaivanto-projekt som leds av VTT. Projektet utreder möjlig-
heter och tekniker för saneringen av gamla deponier då avfallet till stor del förs 
bort (landfill mining). I det äldsta området av Munka deponi utförs borrningar 
och sortering på sommaren 2013.  

 

Investeringar, €      

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

988 321 1 026 745 694 141 1 692 202 471 252 814 147 1 179 664 
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Avfallsservice 
Rosk’n Roll arrangerar återvinnings- och rådgivningstjänster samt hanteringen 
av farligt avfall för kommuninvånarna. Dessa tjänster finansieras med den årliga 
ekoavgiften. Av de sammanlagt 83 900 hushåll som betalar en bostadsrelaterad 
ekoavgift är 64 400 fasta bostäder och närmare en fjärdedel fritidsbostäder. 
Västra Nylands avfallsnämnd, eller Roskrådet, fungerade som den regionala 
myndigheten i avfallsärenden. Till nämnden hör alla kommuner i området efter 
att Lojo och Karisloja kommit med år 2012.   
Vid slutet av år 2012 utförde Rosk’n Roll en kundbelåtenhetsundersökning i 
Hangö och Raseborgs område. För undersökningen intervjuades 300 slump-
mässigt valda Rosk’n Roll kunder. Intervjuerna gjordes per telefon. Enligt under-
sökningen är svararna nöjda med de tjänster Rosk’n Roll erbjuder. Rosk’n Rolls 
tömningar av blandavfallskärlen fick vitsordet 4,2 (på skalan 1-5). Kundbetjä-
ningen fick likaså vitsordet 4,2 medan arrangerandet av avfallshanteringen som 
en helhet fick vitsordet 4,0.  

Insamling och transport 

Rosk’n Roll upprätthåller ett centraliserat kommunalt ordnat avfallstransportsy-
stem i sju kommuner. I dessa kommuner töms kärlen för bland- och bioavfall vid 
bostadsfastigheter och offentliga byggnader av entreprenörer som valts på ba-
sen av bolagets anbudstävlan. År 2012 konkurrensutsattes två entreprenadsom-
råden. Tömningarna av entreprenaderna i Ingå och Sjundeå vanns av Grönfors 
Training Oy. Lassila Tikanoja Oyj fortsatte som entreprenör i stadsdelarna Karis 
och Pojo.        
Bolaget upprätthåller fasta insamlingsplatser såsom sopstationer, sopterminaler 
på glesbygden samt ekopunkter för insamlingen av återvinningsbart avfall. Där-
till arrangerar bolaget ambulerande insamlingar av farligt avfall och metallskrot 
två gånger om året. Läkemedelsavfall samlar bolaget in i samarbete med apote-
ken. Läkemedel samlades in år 2011 vid 21 apotek runtom på Rosk’n Rolls verk-
samhetsområde.  

Insamlingen av avfall från hem och stuga  

Bolaget ordnar bland- och bioavfallshanteringen för bostadsfastigheter och of-
fentliga byggnader i sju kommuner på sitt område. År 2012 utförde man sam-
manlagt 717 000 tömningar av bland- och bioavfallskärl med 18 sopbilar. 
Kundavgifterna för blandavfallet justerades på grund av avfallsskattehöjningen 
som trädde i kraft 1.1.2011, då avfallsskatten, som betalas i sin helhet till staten, 
höjdes. År 2012 gjordes inga ändringar i avgifterna trots att indexet, som beskri-
ver kostnaderna för transporten, steg under ett år med mer än sju procent. Er-
sättningen som Rosk’n Roll betalar åt transportentreprenörerna steg enligt in-
dex. 
Sammatti kommun slogs samman med Lojo i början av år 2009. Sammatti har 
kommunalt ordnad avfallstransport som centraliserat konkurrensutsatts medan 
man i Lojo har ett avtalsbaserat avfallstransportsystem.  
Bolaget har en central roll i kompletterandet och upprätthållandet av myndig-
heternas avfallsregister. Under året 2012 ökade mängden ekoavgiftsskyldiga 
kunder med närmare två procent. Från år 2007 till år 2011 har mängden ekoav-
giftsskyldiga kunder ökat med över 12 procent och betalande sopterminalkun-
der med nästan 40 procent. 
Avfallshanteringsbestämmelserna som utarbetats av Västra Nylands avfalls-
nämnd kräver att ett avfallskärl av plast som maskinellt töms bör vara försett 
med hjul, handtag och lock. Ställningar för sopsäckar får inte användas (förutom 
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i Lojo och Karislojo) på grund av den arbetsskyddsrisk bärandet och flyttandet 
av säckarna medför sopbilschaufförerna. 
Tömningarna av säckställningarna år 2012 utgör endast 0,1 % av alla blandav-
fallstömningar.   
Insamlingen av bioavfall är obligatorisk i husbolag med minst fem bostäder. För 
tömningen av bioavfallskärl används två sopbilar på heltid. Bolaget uppmuntrar 
invånarna i egnahemshus att kompostera sitt bioavfall. 

 

Antalet tömningar av avfallskärl (st.): 

 

 

Blandavfallet per invånare kg/år     

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 357 384 363 312 321 324 344 
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Fasta insamlingspunkter 

De insamlingspunkter bolaget upprätthåller hittar man på den riksomfattande 
webbtjänsten www.kierratys.info som man även kan besöka via en länk på bola-
gets webbplats. Med denna tjänst som Avfallsverksföreningen producerar, kan 
man med olika kriterier, såsom hem- eller stugadress, insamlare och avfallskate-
gori, söka den närmaste avfallsmottagningsplatsen. Tjänsten inkluderar även de 
insamlingspunkter för papper, kartong och elapparater som producenterna och 
importörerna ansvarar för (s.k. producentansvar inom avfallshanteringen). 

 

  Sopstationer 

Invånare och företag betjänas vid bolagets nio sopstationer under öppethåll-
ningstiderna. Till sopstationerna kan hushållen avgiftsfritt föra farligt avfall, me-
tallskrot, papper, förpackningsglas, kartong, krattningsavfall, rent trä, ris och 
kvistar samt el- och elektronikskrot. Avfall som placeras på deponin är avgiftsbe-
lagda. Arbetet med den stegvisa förbättringen av sopstationerna fortskred.  

 

 

 

 

 

 

 

  Sopterminaler 

Bolaget har sedan slutet av 90-talet upprätthållit sopterminaler för blandavfall 
på glesbygden i flera av kommunerna i området. Sopterminalerna, totalt 160 
stycken, användes år 2012 av 13 300 hushåll. Fritidsbosättningen är den största 
användargruppen (75 %). En stor utmaning är missbruket: vissa använder ser-
vicen vid sopterminalerna utan att betala för den eller dumpar där sådant avfall 
som inte tas emot vid terminalen såsom byggnadsavfall, elapparater och farligt 
avfall. 
 
Den mängd avfall som hämtas till sopterminalerna är extremt stor i proportion 
till antalet betalande kunder. Vissa sopterminaler utsätts för särskilt grov ned-
skräpning.   
 
År 2012 påbörjades förnyandet av sopterminalerna i Ekenäs området där termi-
nalerna kommer att få sina djupinsamlingskärl. Arbetet med förnyandet syftar 
till att bli färdigt innan hösten 2013.   
 
Soppoliserna patrullerar för femte året i sträck vid terminalerna. Soppoliserna 
delar ut information om avfallshanteringen och sorteringen av avfall samt rap-
porterar för myndigheterna om de fall av missbruk som blir uppdagade. 

  

Sopstation Sopstationsentreprenörer 

Hangö Sabina Poutiainen Ky 

Ingå och Karis F:ma Ralf Nyman Ay/Öb 

Karislojo Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy 

Högfors Eino Helenius Ky 

Pusula Jukka Juvankoski Ky 

Ekenäs Lassila & Tikanoja Oyj 

Vichtis Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy 
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  Ekopunkter 

Invånarna i området har över 130 ekopunkter i sin användning där man samlar 
in papper, förpackningsglas samt småmetall. Vid flera punkter samlar man in 
även kartong och kläder. Pappret, förpackningsglaset, metallen och kartongen 
återvinns som råmaterial. 
Antalet insamlingspunkter förblev den samma som året innan, men enskilda 
punkter förnyades och deras placering flyttades. 

  Mottagningsplatser för farligt avfall 

Farligt avfall som uppkommit i hushållen kan avgiftsfritt föras till 15 mottag-
ningsplatser samt till samtliga nio sopstationer. Det farliga avfallet oskadliggörs 
tryggt. Lassila&Tikanoja Oyj fungerar som Rosk’n Rolls entreprenör för in-
samlingen och hanteringen och av farligt avfall. 

  Apotek 

Bolaget samlar in föråldrade läkemedel i samarbete med 21 apotek. Hushållens 
läkemedelsavfall tas avgiftsfritt emot vid apoteken. 

  Jonas och Romulus ambulerande insamling 

Insamlingsbilarna Jonas- ja Romulus samlade in farligt avfall och metallskrot un-
der våren och sommaren. Under vårturens 13 insamlingsdagar stannade bilarna 
på 59 platser och på 31 platser under sommarturens nio dagar. 

 

Farligt avfall per invånare, kg/år      

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

elskrot 8,8 9,8 9,7 10 9,7 9,6 10,1 

farligt avfall 3,2 2,8 3,9 4,7 4,3 3,75 4,04 

 

Behandling och återvinning 

Största delen av det blandade samhällsavfall som uppkommit i området behand-
lades vid Munka avfallscentral. Behandlingen av bioavfall sköts som köptjänst av 
Envor Biotech Oy i Forssa och av Kekkilä Oy (Vapo Oy) i Hangö. Vid anläggning-
en i Hangö har komposterats även slam från vattenreningsverken. Komposterat 
bioavfall från Hangö har bl.a. använts vid inkapslingen på deponin vid Munka. 
Mottagningen av bioavfall och slam vid anläggningen i Hangö upphörde i slutet 
av året 2012.  
Rosk’n Roll konkurrensutsatte behandlingen av slammet från vattenreningsver-
ken i Lojo, Hangö och Raseborgs städer. Slammet behandlas vid Envor Biotechs 
anläggning i Forssa och BioVakkas anläggning i Åbo.    
År 2012 monterades vid Munka avfallscentral en behållare för fettbrunnsavfall.   
Fettbrunnsavfallet levereras i stora mängder till behandlingsanläggningen i 
Eura. Efter processen avleds separerat vatten till reningsverket där det behand-
las. Fettet utnyttjas i en biogasanläggnings energiproduktion. 

  Munka avfallscentral 

Entreprenaden gällande skötseln av deponiområdet vid avfallscentralen sköts 
fortsättningsvis av Bimu Oy. Avfallet packas tätt med en 50 tons avfallskompri-
mator.  
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Med hjälp av granskningar och deponiduglighetsutredningar som krävs av av-
fallsproducenterna säkerställer Rosk’n Roll det mottagna avfallets deponiduglig-
het. Sorteringen av byggnadsavfall, som utförts med kontroller och lastningar av 
avfallslassen, frambringade 98 ton återvinningsdugligt material (2011: 226 t, 
2010: 157 t, 2009: 191 t, 2008: 100 t och 2007: 26 t). Sammanlagt skickades 7 
brev med anmärkningar gällande lassen. Det totala värdet på tilläggsfakturorna 
för 23 kontroller av lassen och extra sorteringarna uppgick till 9 284,78 euro.  

  Materialflöden 

Bolaget tog emot sammanlagt 194 000 ton avfall av varierande kvalitet år 2012. 
Av detta var 66 000 ton samhällsavfall. Mängden kontaminerade jordmassor 
uppgick till 12 000 ton och mängden byggnadsavfall till 20 500 ton.   
Produktionsavfall av varierande kvalitet deponerades i större mängder än året 
innan: 29 700 ton (2011: 22 900 t). 

Mottaget avfall, ton     

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Samhällsavfall 61 000 63 000 55 000 63 000 64 000 66 000 

Mark- och stensubstans 31 000 24 000 41 000 30 000 67 500 77 000 

Byggnadsavfall 23 000 25 000 22 000 19 000 25 000 20 500 

 

Kundtjänst och rådgivning 

Alla 135 000 fast bosatta och fritidsboende i Västnyland är bolagets kunder. År 
2012 betjänades vid Munka avfallscentral 13 600 betalande hushållskunder och 
24 000 företagskunder. Därtill hämtade dagligen i medeltal 25 kunder avgifts-
fritt hushållsavfall, såsom elapparater, farligt avfall eller ris och kvistar, till av-
fallscentralen.  
Avfallsrådgivningen är en lagstadgad uppgift som ägarkommunerna överfört till 
bolaget. Bolaget ordnade rådgivningstillfällen till 108 grupper. I tillfällena deltog 
uppemot 4 200 åhörare. En tvåspråkig väggkalender och kundtidningen Roskis 
delades ut till alla hem.  
Vid servicenumren svarade man på kundernas samtal på vardagarna. De 
elektroniska tjänsterna på bolagets webbplats fanns till kundernas förfogande 
dygnet runt.  
Guiderna och de övriga rådgivningsmaterialen uppdaterades.  
Rosk’n Roll organiserade som rådgivningsprojekt två tävlingar för skoleleverna i 
området. I Värmeljusjakten samlade skoleleverna in begagnade värmeljusskal av 
aluminium. Vinnaren var Hangö Centralskola I ROSK’aVIDEO -tävlingen filmade 
skoleleverna och studerande i områden videobidrag som hade avfallshantering-
en som sitt tema. Vinnaren blev Vihdin yhteiskoulu klass 7-9 G.  
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Kundtjänsten i siffror: 
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Socialt ansvar 
 

Rosk’n Roll sysselsätter, förutom sina 28 fastanställda och deltidsanställda, även 
indirekt ett tiotal västnylänningar. För utförandet av en stor del av bolagets cen-
trala verksamheter anlitas lokala entreprenörer. 
Rosk’n Roll har en kunnig och professionell personal som ivrigt upprätthåller 
och utvecklar sin yrkesskicklighet.  
Rosk’n Roll håller aktivet kontakt med alla sina intressentgrupper. För områdets 
invånare och fritidsboenden, beslutsfattare, samfund och övriga intressenter 
förmedlar bolaget aktuell information om avfallshanteringen via åtskilliga kana-
ler. Därtill arrangerar bolaget årligen publikevenemang på sina sopstationer. På 
våren 2012 ordnade Rosk’n Roll en sopstationstillställning vid Munka avfallscen-
tral i samarbete med Lojonejdens Egnahemshusförening. 

Personal 

Rosk’n Roll köper en stor del av det avfallshanteringsarbete som bolaget utför i 
Västnyland av entreprenörer och främjar således den lokala sysselsättningen. 
Direkt i bolagets tjänst arbetade 28 personer.   
Under året ordnades en kurs i truckförarutbildning och heta arbeten samt skol-
ning i brandsläckning och räddningsverksamhet.  
En person i bolagets personal avlade diplomingenjörsexamen vid sidan av sitt 
arbete. På basen av verksamhetens riskanalys utarbetades ett riskhanterings-
program. Under året deltog personalen också i flera olika kurser inom ekonomi-
förvaltning och avfallshantering. 
Personalen upprätthöll arbetsförmågan med motion och genom att delta i olika 
kulturevenemang. Resultaten i den arbetsbelåtenhetsenkät som gjordes visar att 
personalen uppfattar att de har goda möjligheter att påverka sitt arbete som be-
traktas som omväxlande och mycket betydelsefullt. Tack fick även de goda ar-
betsförhållandena och -redskapen. Bolaget hör till Serviceinrättningarnas ar-
betsgivarförening. 

Växelverkan 

Rosk’n Rolls mest centrala intressentgrupper är de västnyländska invånarna, fö-
retagets personal, samarbetspartner, beslutsfattare samt massmedian. Informat-
ion till invånare, fritidsboende, skolelever, föreningar samt disponenter erbjuder 
bolaget via sin webbplats och sin kundbetjäning, via brev, med kundtidningen 
Roskis och väggkalendern, vid rådgivningstillfällen och besök samt med olika 
guider. Bolaget har även infört ett elektroniskt informationsblad som är riktat till 
disponenterna och lärarna i området.  
På hösten delades ut kundtidningen Roskis till alla hushåll i området, fritidsbo-
satta fick tidningen skickad till sin hemadress. Väggkalendern delades ut i no-
vember‒december till varje hushåll. 
Möten, e-postmeddelanden och bolagets webbplats har en viktig roll med tanke 
på den interna växelverkan i Rosk’n Rolls styrelse och växelverkan personalen 
emellan.  
Kontakten med samarbetspartner såsom transport- och sopstationsentreprenö-
rer samt andra avfallsverk upprätthölls vid förhandlingar, besök och olika kurs-
tillfällen. 
Kommunernas beslutsfattare, ägarna, myndigheterna och Västra Nylands av-
fallsnämnd fick information om Rosk’n Rolls verksamhet vid möten och besök 
samt via olika rapporter, elektroniska meddelanden, årsberättelsen och bolagets 
webbplats. 
År 2012 skickade Rosk’n Roll ut 25 meddelanden till median.  
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Under året publicerades 287 artiklar som behandlade Rosk’n Roll eller där bola-
get fungerade som informationskälla. Därtill intervjuades bolagets experter för 
radio- och tv program samt nyheter.  
Under året publicerades 130 åsikter i de västnyländska lokaltidningarna gäl-
lande avfallshanteringen eller Rosk’n Roll.  
Bolaget marknadsförde sina tjänster med 20 tidningsannonser. 
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Ansvar för miljön 
Bolaget bekämpar de hälso- och miljöolägenheter som avfallet förorsakar i Väst-
nyland. Den mest betydande miljöolägenheten som behandlingen av avfall med-
för utgörs av de växthusgaser som uppkommer på deponin. Man minimerar 
skadligheten genom insamling av gasen och stängning av gamla deponier. 
Miljöövervakningen vid Munka avfallscentral förverkligas enligt ett nytt över-
vakningsprogram från och med början av år 2010. Övervakningsprogrammet 
uppdaterades på våren 2012 på basen av två års observationsresultat.  

 

Hur vattnet påverkas 

Till följd av deponeringen av avfall vid Munka avfallscentral uppkommer det 
smutsigt lakvatten. En del av lakvattnet renas med egen apparatur som fungerar 
genom omvänd osmos. I denna process avlägsnas 95-97 % av kvävet (tillstånds-
gränsen är 90 %). Totalt 47 000 m3 vatten styrdes till det egna reningsverket och 
72 300 m3 till Lojo stads reningsverk. Året 2012 var mycket regnigt vilket man 
kan se i mängden lakvatten.    
Vid avfallscentralen och i dess närområden granskades grundvattennivån och - 
kvaliteten i enlighet med övervakningsprogrammet. Grundvattennivån kontrol-
lerades i 11 grundvattenrör och kvaliteten i sex rör och tre brunnar. 
 
Avfallscentralens belastning på ytvattnen påverkar främst Sjundeå ås vatten-
drag. Behandlingen av vatten avvärjer eutrofieringen. Kvävebelastningen från 
avfallscentralen har minskat märkbart sedan 90-talet.   

 

Kväve-, fosfor- och BS7-belastning, kg/dag: 

 

*genomsnittlig belastningsnivå under tidsperioden 
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*genomsnittlig belastningsnivå under tidsperioden   

 

*genomsnittlig belastningsnivå under tidsperioden   

Hur luften påverkas 

  Bolagets kamp mot klimatförändringen 

Den biogas som uppkommer vid deponin tas tillvara och behandlas. I stort sett 
används all den gas som samlas in endera vid uppvärmningen av byggnaderna 
vid avfallscentralen eller vid produktionen av el. Under år 2012 togs i bruk en ny 
biogasmotor.   

  Lukt och damm 

Både deponigaser och avfall som behandlas kan förorsaka lukt invid avfallscen-
tralen. Det bästa sättet att minska luktolägenheterna är att hemma sortera allt 
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biologiskt nedbrytbart avfall såsom papper, kartong och matrester skilt från 
blandavfallet.  
Lukterna bekämpas genom att samla in och behandla deponigaserna och genom 
att noggrant packa och täcka avfallet.  
Bolaget har en elektronisk blankett på sin webbplats som kan användas vid an-
mälandet av luktobservationer. Observationerna används för att följa upp hur 
ofta lukterna förekommer invid avfallscentralen och i vilken riktning de sprider 
sig. Denna behändiga kanal för luktobservationerna inbringade 15 anmälningar 
(23 st. år 2011 och 31 st. år 2010). Bolaget rapporterar luktobservationerna till 
den myndighet som övervakar avfallscentralens miljötillstånd. 
I Hangö fick man på grund av lukter in två anmälningar från grannskapet kring 
sopstationen.  
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Ekonomiskt ansvar  
Rosk’n Roll som är ett kommunalt bolag strävar inte till att uppnå vinst och delar 
inte ut dividend. 
Servicen som bolaget producerar finansieras inte med skattemedel utan med av-
fallsavgifter som debiteras av kunderna (ekoavgift, avgifter för tömningen av 
bland- och bioavfallskärl, årsavgifter för användningen av sopterminaler samt 
deponiavgifter). De inkomster avfallsavgifterna inbringar används för att ordna 
avfallshanteringen.  
Den avgift som faktureras för fastighetens bio- och blandavfallshantering inklu-
derar insamling och behandling av bio- och blandavfallet. Blandavfallsavgiften 
inkluderar även tömningen av avfallskärl, transporten till en behandlingsplats, 
tvätt av både kundens egna och Rosk’n Rolls hyreskärl, mottagning och vägning 
av avfallet vid Munka avfallscentral, byggande och underhåll av deponin, efter-
vård då deponin tagits ur bruk, underhåll av vatten- och gasinsamlingssystem, 
statens avfallsskatt på 40 euro per ton samt till systemet tillhörande logistikpro-
gram, fakturering, kundservice och rådgivning.  
Rosk’n Roll upprätthåller ett centraliserat kommunalt ordnat avfallstransport-
system i sju kommuner. I ifrågavarande kommuner låg avgifterna för tömningen 
av avfallskärl nära den riksomfattande medelnivån för kommuner med ett cent-
raliserat avfallstransportsystem. Jämförelsevis var dock dessa avgifter betydligt 
lägre än den riksomfattande medelnivån i kommuner med en avtalsbaserad av-
fallstransport. 

 

Fusion med Östra Nylands Avfallsservice Ab 

Ägarkommunerna till Östra Nylands Avfallsservice Ab (IUJ) och Rosk’n Roll Oy 
Ab (RR) har bestämt sig för att fusionera bolagen och fördenskull undertecknat 
ett fusionsavtal i december 2012. Ägarkommunerna till det fusionerade bolaget 
blir Lojo, Raseborg, Vichtis, Hangö, Högfors, Ingå och Sjundeå i Västnyland samt 
Borgå, Sibbo, Lovisa, Borgnäs och Askola i Östnyland. Invånarantalet i verksam-
hetsområdet skall uppgå till 228 000.  
Förberedelserna för fusionen har påbörjats och den skall träda i kraft från och 
med 1.1.2014. Namnet på det fusionerade bolaget kommer att vara Rosk´n Roll 
Oy Ab. 
Målet är att det övergångsskede som fusionen medför förverkligas på ett kost-
nadseffektivt sätt, utan att servicenivån sänks samt att belastningen på bolagets 
personal blir så liten som möjligt. Bolaget kommer även i fortsättningen att ha 
kontor och avfallscentraler i Lojo och Borgå. 
Genom en fusion vill man förbättra verksamhetsmöjligheterna för ett kommu-
nalt bolag då lagstiftningen skärps. Enligt gjorda utredningar möjliggör fusionen 
bättre tjänster för kunderna, ökad kostnadseffektivitet för återvinning och han-
tering av avfall samt minimering av ekonomiska risker i samband med återvin-
nings- och hanteringsinvesteringar samt långa serviceavtal.   
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Tömningspriset ett 240 liters sopkärl, 6,21 €: 

 

Ekoavgift: 
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Skatternas andel av omsättningen (€) 

Mervärdesskatt  1 338 397,76 

Avfallskatt 2 169 725,00 

Inkomstskatt 384 713,11 

Förskottsinnehållning och socialskyddsavgift 318 730,66 

Tillsammans 4 211 566,53 
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