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WESTENERGY I KORTHET

Westenergy Oy Ab äger och upprätthåller en modern 

avfallsförbränningsanläggning där energin i källsorte-

rat, brännbart samhällsavfall omvandlas till elektri-

citet och fjärrvärme. Anläggningen finns i Korsholm, 

nära Vasa, och har varit i drift sedan 2012.

Westenergys ägs av de kommunala avfallshante-

ringsbolagen Botniarosk, Lakeuden Etappi, Millespak-

ka, Stormossen och Vestia, vars sammanlagt cirka 50 

ägarkommuner utgör Westenergys verksamhets- och 

uppsamlingsområde för brännbart avfall.  Westener-

gy fungerar enligt självkostnadsprincip så aktieägar-

na mottar inte dividender. Ångenergin som produ-

ceras i anläggningen säljs till samarbetspartnern 

Vasa Elektriska, inkomsterna från denna försäljning 

används till att täcka företagets utgifter.

Mer än en tredjedel av den totala mängd fjärrvär-

me som förbrukas i Vasa produceras på Westenergys 

anläggning. Sommartid täcker fjärrvärmeproduktio-

nen på Westenergy hela behovet. Årligen produceras 

det på anläggningen också elektricitet som täcker 

cirka 7000 hushålls årsbehov.

WESTENERGY I KORTHET
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Westenergy fungerar som en länk mellan den kommunala avfallshante-
ringen och energiproduktionen och kompletterar på så sätt avfallshan-
teringen som helhet.

WESTENERGYS KVALITETS-, MILJÖ- OCH 
ARBETSMILJÖPOLITIK 

 

Westenergy Oy Ab erbjuder avfallshanteringstjäns-

ter enbart till sina ägarbolag. Vi förbinder oss att 

kontinuerligt förbättra och utveckla vår verksamhets 

effektivitet och kostnadseffektivitet. 

Vi identifierar vår verksamhets miljöaspekter samt 

risker kopplade till arbetet och arbetsmiljön. Denna 

information används i vår verksamhet för att utveck-

la arbetet med att upprätthålla personalens hälsa 

och arbetsförmåga, samt i arbetet med att förebyg-

ga miljöbelastning.

I all vår verksamhet följer vi gällande lagstiftning 

och myndighetsbestämmelser, samt de avtal vi har 

ingått.

Vi deltar aktivt i branschutvecklingen och arbetar 

aktivt för att tillämpa de bästa arbetssätten och den 

bästa tekniken i vår anläggning. 

Vi förutsätter att alla våra samarbetspartners 

förbinder sig till Westenergy Oy Ab’s kvalitets-, miljö 

och arbetsmiljöpolitik. 

Rapporteringen av kvalitets-, miljö- och arbetsmil-

jöärenden till våra intressentgrupper sker huvudsakli-

gen via årsberättelsen. 

Westenergy Oy Ab grundades

Företaget beviljades miljötillstånd för sin 
verksamhet 
AnläggningenS byggarbete inleddes 

Anläggningen stod klar 
Distributionen av el och fjärrvärme från 
anläggningen inleddes 2013

Vasas Energihelomvändning utsågs till 
Årets klimatgärning 2012 

Westenergy beviljades kvalitets-, miljö- 
och arbetsmiljöcertifikat

Förundersökningsarbetet kring en even-
tuell rökgasskrubber inleddes 
Eldstaden renoverades och förnyades

2007

2009

2012

2013

2015

2016
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År 2016 var ett väldigt händelserikt, och för framtiden 

betydande, år för Westenergy. Under året gjordes 

mycket som säkerställde Westenergys utveckling 

och ställning som en av de ledande företagen i den 

europeiska branschen. Pannan moderniserades för 

att klara nutidens krav på användning, en investe-

ring som bar frukt i form av ökad effektivitet redan 

innan årets slut. En miljökonsekvensbedömning 

(MBA) samt en ansökan om förnyat miljötillstånd blev 

också gjorda, något som skapade förutsättningar för 

att kunna utveckla rökgasreningen och energieffekti-

viteten ytterligare. 

    Under vårens servicestopp genomfördes omfat-

tande investeringar. Eldstadens tegelbeläggning, 

som visat sig vara något av en besvikelse, byt-

tes ut mot det mer nutida och mycket pålitligare 

ytbehandlingsmaterialet Inconel. I samband med 

detta utvecklades och optimerades också pannans 

lufttillförselsystem. Tack vare dessa investeringar 

så har pannans kapacitet stigit med 5%, rökgaser-

na är renare än tidigare och kemikalier har behövts 

användas i märkbart mindre mängder. Under det 

VD’S ÖVERSIKT
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR  
OLLI ALHONIEMI: 
”Westenergy har utvecklats och målmedvetet förberett sig för de 
utmaningar framtiden bär med sig.”

UNDER ÅRET GJORDES MYCKET SOM SÄKERSTÄLLDE 
WESTENERGYS UTVECKLING OCH STÄLLNING SOM EN 
AV DE LEDANDE FÖRETAGEN I DEN EUROPEISKA  
BRANSCHEN.

två månader långa servicestoppet arbetade ett par 

hundra personer på anläggningen, dygnet runt sju 

dagar i veckan. Det omfattande projektet utfördes 

både helt enligt plan samt inom utsatt tid och helt 

utan olyckor. Man kan inte annat än säga att extremt 

bra jobbat av hela gänget!

Miljökonsekvensbedömningen, som gjordes som 

ett led i miljötillståndansökningsprocessen, slutför-

des under det gångna året. Bakgrunden till detta är 

Westenergys önskan om att utreda möjligheten att 

investera i en eventuell rökgasskrubber, något som 

skulle förbättra rökgasreningen ytterligare samt ge 

en mer effektiv värmeåtervinning från rökgaserna. En 

annan anledning till att miljötillståndet förnyas är att 

få förbränna större mängder avfall, då den ursprung-

liga uppskattningen av avfallsmängderna visade sig 

vara för låg. Det gjordes mångsidiga bedömningar 

på hur denna eventuella förändring i verksamheten 

kunde påverka miljön under de diskussionstillfällen 

som ordnades för ändamålet. Tack för detta värdeful-

la samarbete till alla de som deltagit! Miljötillstånds-

ansökningen lämnades in i slutet på året. 
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Olli Alhoniemi, VD

DE KOMMANDE ÅREN KOMMER GARANTERAT ATT 
MEDFÖRA FÖRÄNDRINGAR FÖR OCKSÅ WESTENERGYS 
VERKSAMHET OCH DESSA FÖRÄNDRINGAR MÅSTE 
MAN KUNNA ANPASSA SIG TILL. 

 

 

 
 

VD’S ÖVERSIKT

Förnyelser från både politiskt och lagstadgat håll, 

såväl ute i Europa som här i Finland, skapar ständigt 

nya utmaningar. Avfalls- och miljöpolitiken liksom 

också hela branschen står inför stora förändringar. 

De kommande åren kommer garanterat att medföra 

förändringar för också Westenergys verksamhet och 

dessa förändringar måste man kunna anpassa sig 

till. 

Westenergy har förberett sig inför strängare mil-

jönormer. I EU håller man som bäst på att omvärdera 

BREF-dokumentet, ett arbete som kommer att resul-

tera i riktlinjer för nya utsläppskrav.  Man kan anta att 

utsläppskraven bara kommer att bli strängare. Den 

eventuella rökgasskrubber-investeringen är Westen-

ergys svar på den utmaningen.   

Å andra sidan försöker Westenergy också förbättra 

sin energieffektivitet i enlighet med företagets 

strategiska mål. Med hjälp av rökgasskrubbern kunde 

Westenergys energieffektivitet vid produktionen 

av fjärrvärme stiga med 20–25 procent. Då kunde 

Westenergy än en gång sälla sig till de ledande euro-

peiska avfallsförbränningsanläggningarna, vad gäller 

energieffektivitet och användbarhet. Detta är också 

helt i linje med EU-kommissionens tillkännagivande. 

Projektets planering och beräkningar görs i nära 

samarbete med bland annat Vasa Elektriska. Det ska 

bli spännande att se hur projektet utvecklas. 

Under det gångna året har Westenergy också 

gjort organisationsförändringar, för att bättre klara 

av framtidens utmaningar. Personalen är motiverad, 

kunnig och inspirerad att anta nya utmaningar. 

Samarbetet mellan Westenergy, ägarbolagen och 

Vasa Elektriska har flutit på exemplariskt, liksom 

tidigare år. Westenergy har kunniga och utveckling-

sivriga ägare och samarbetspartners. 

Westenergy har utvecklat och förberett sig mål-

medvetet inför framtidens utmaningar. Vi är redo 

att ta nästa steg för att bli ett ledande avfallsför-

bränningsföretag i Europa – mäts framgången då 

sedan i energieffekt, miljövänlighet, användbarhet 

eller öppenhet. Westenergy står på en ekonomiskt 

stabil grund. Härifrån är det bra och tryggt att göra 

avstamp in i framtiden. 

Ett stort tack för det gångna året till såväl personal 

och styrelse som till ägarbolag och samarbetspart-

ners. 

Keep up the good work!
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STRATEGISKA MÅL MÅLVÄRDE FÖRVERKLIGANDE

VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BÅDE  
OPERATIVT OCH UNDERHÅLLSMÄSSIGT  

KUNNA SÄKERSTÄLLA ANLÄGGNINGENS DRIFT

DEN TOTALA DRIFTSTIDEN FÖR AVFALLSFÖRBRÄNNINGS- 
ANLÄGGNINGEN SKALL VARA 7 390 TIMMAR

170 000 TON AVFALL SKALL ÅTERVINNAS SOM ENERGI 

DEN TOTALA DRIFTSTIDEN VAR 7 210 TIMMAR

163 000 TON ÅTERVANNS SOM ENERGI

VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA  
PRODUCERA ÅNGENERGI UTAN AVBROTT

PRODUCERA 78 GWH ELEKTRICITET UNDER ÅRET

PRODUCERA 240 GWH FJÄRRVÄRME UNDER ÅRET

PRODUCERADE 78 GWH

PRODUCERADE 259 GWH

VI FÖLJER MILJÖTILLSTÅNDET OCH ANDRA 
MYNDIGHETSÅLÄGGANDEN

INGA MILJÖAVVIKELSER INGA MILJÖAVVIKELSER

VI BYGGER OCH UTVECKLAR FÖRETAGETS POSITIVA  
IMAGE, UTAN ATT GLÖMMA BORT ATT TA 

INTRESSENTGRUPPERNAS FÖRVÄNTNINGAR 
 I BEAKTANDE

MINST 3 000 BESÖKARE PÅ ANLÄGGNINGEN UNDER ÅRET

MER ÄN 300 BESÖKARE PÅ ÖPPET HUS

INGA KLAGOMÅL ANGÅENDE ANLÄGGNINGENS VERKSAMHET

3 145 PERSONER BESÖKTE ANLÄGGNINGEN

UNGEFÄR 500 PERSONER DELTOG I ÖPPET HUS

INGA KLAGOMÅL

VI ARBETAR SÄKERT OCH MÅNAR OM VÅRT  
VÄLMÅENDE

INGA ARBETSPLATSOLYCKOR UNDER ÅRET

PERSONALENS SJUKFRÅNVARO UNDER 3%

DET INTRÄFFADE 0 ARBETSPLATSOLYCKOR

 PERSONALENS SJUKFRÅNVARO VAR 3,54 %

VI IMPLEMENTERAR SÄKERHETSIAKTTAGELSER I  
VÅRT DAGLIGA ARBETE OCH SATSAR PÅ  

FÖREBYGGANDE SÄKERHETSARBETE

120 SÄKERHETSIAKTTAGELSER GJORDA  
AV PERSONALEN

PERSONALEN GJORDE 141  
SÄKERHETSIAKTTAGELSER

VI VILL SKAPA EN AVSLAPPNAD OCH  
MOTIVERAD ARBETSMILJÖ

EN POSITIV UTVECKLING SKA MÄRKAS I UNDERSÖKNINGEN  
OM VÄLMÅENDE PÅ ARBETET

I UNDERSÖKNINGEN KONSTATERADES  
EN POSITIV UTVECKLING

VI SÄKERSTÄLLER FÖRETAGETS  
KOSTNADSEFFEKTIVA VERKSAMHET

EBITDA > 45 % AV OMSÄTTNINGEN EDITBA > 43 % AV OMSÄTTNINGEN LÄS MER PÅ SIDA 30-40

LÄS MER PÅ SIDA 26-27

LÄS MER PÅ SIDA 28-29

LÄS MER PÅ SIDA 28-29

LÄS MER PÅ SIDA 24-25

LÄS MER PÅ SIDA 18-23

LÄS MER PÅ SIDA 12-17

LÄS MER PÅ SIDA 12-17

MÅLSÄTTNINGAR 2016
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AVFALLSFÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGENS VERKSAMHET
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VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EN 
OPERATIVT OCH UNDERHÅLLSMÄSSIGT 
DRIFTSSÄKER ANLÄGGNING

GRANSKNINGAR AV AVFALLSKVALITET

Grunden för såväl effektiv energiproduktion 

och god ekonomi som ett bra miljöarbete ligger i 

bränslets kvalitet. Westenergy energiåtervinner 

årligen cirka 185 000 ton källsorterat samhällsavfall. 

Kvaliteten på avfallet kontrolleras genom stickprovs

granskningar. Mängden granskningar står i relation 

till verksamhetsområdets olika delars avfallsproduk-

tion och resultatet från granskningarna ger informa-

tion om avfallsbränslets värmevärde och mängden 

icke-brännbart material i avfallet. Granskningsrappor-

terna delges till ifrågavarande avfallsleverantör samt 

övervakande myndighet. 

Under år 2016 gjordes mer än dubbelt så många 

avfallsgranskningar som under tidigare år, mängden 

granskat avfall översteg 550 ton. Inte bara mängden 

granskningar utan också granskningsresultaten 

visade på en positiv utveckling. Mängden felsorterat 

avfall i de granskade levernaserna var mindre än 

tidigare. 

Trots denna positiva utvecklingen har ändå 

problemen i anläggningens bottenslagghantering, 

I Westenergys anläggning produceras mer än en tredjedel av Vasa 
Elektriskas fjärrvärmebehov. Under sommarmånaderna täcker 
produktionen fjärrvärmebehovet till 100 procent. 

UNDER ÅR 2016 GJORDES MER ÄN DUBBELT SÅ MÅNGA 
AVFALLSGRANSKNINGAR SOM UNDER TIDIGARE ÅR.

orsakade av stora felsorterade metallföremål, ökat. 

Det har också varit problem med gipsskivor, som 

kommit in med byggavfall. Dessa ger upphov till mer 

föroreningar i rökgaserna, vilket höjer på kalkförbruk-

ning i reningsprocesserna.

 
ANLÄGGNINGENS PRODUKTION

Bränslet som används på Westenergys anläggning 

är brännbart, källsorterat samhällsavfall. Det vill säga 

den avfallsfraktion som inte går att återvinna på 

annat sätt. Sopbilarna tömmer avfallet i anläggning-

ens bränslelager, bunkern. Där krossas avfallet och 

blandas väl innan förbränning. Ett så jämnkvalitativt 

bränsle som möjligt är en viktig förutsättning för jämn 

förbränning.  

Avfallet förbränns på rostern i en temperatur 

på 1000 grader. Energin från avfallet, nu i form av 

värme i rökgaserna som bildas vid förbränningen, 

överförs till vattnet i pannans rörsystem och vattnet 

förångas. Ångan driver turbinen, som i sin tur driver 

generatorn. Efter turbinen överförs värme-energin 

från ångan till fjärrvärmevattnet i värmeväxlarna. På 

det här sättet får man en effektiv energiåtervinning 

av avfallet. 

Rökgaserna renas i flera olika steg. Restprodukter-

na leds vidare till efterbehandling.

Produktionssiffror för år 2016
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VATTEN  
34596 kubik från Korsholms
vatten

SAMHÄLLSAVFALL  
163118 ton från närmare 50
kommuner

LÄTT BRÄNNOLJA 
369 ton (stödbränsle)

AKTIVKOL 
42,5 ton (för rening av rökgaserna)

SLÄCKT KALK 
1382 ton (för rening av rökgaserna)

AMMONIAKVATTENLÖSNING 
139 ton (för rening av rökgaserna)

AVFALLSFÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGENS VERKSAMHET

BOTTENSLAGG 
26238 ton

KVÄVEOXIDER 162 367 kg
SVAVELDIOXID 12 070 kg 
KOLMONOXID 7 770 kg
SALTSYRA 6 081 kg
AMMONIAK 902 kg
PARTIKLAR 286 kg
ORGANISKT KOL 160 kg
FLUORVÄTE 10 kg
KVICKSILVER 0,188 kg

KOLDIOXID
55481 ton

TILL ELNÄTET
77,81 GWh elektricitet

TILL FJÄRRVÄR- 
MENÄTET

258,5 GWh värme

PANNASKA 
1258 ton

RÖKGASRENINGS-
RESTER
3278 ton 

AVLOPPSVATTEN
11648 kubik

31 ANSTÄLLDA 

7214 DRIFTSTIMMAR
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ANLÄGGNINGENS SERVICESTOPP

Under år 2016 gjordes omfattande ändringsar-

beten på avfallsförbränningsanläggningen. Under 

det två månader långa servicestoppet byttes den 

isolerande tegelmurningen i eldstaden ut mot en mer 

tålig Inconel-yta. Inconel är en metallegering som 

bättre klarar av eldstadens krävande förhållanden. 

Ändringsarbetet förbättrade anläggningens driftssä-

kerhet och höjde den årliga driftstiden. 

Tiden under det långa driftsstoppet användes 

effektivt. Förutom ändringsarbetet i eldstaden samt 

det normala servicearbetet förbättrades också eld-

stadens lufttillförsel, som nu kan regleras bättre än 

tidigare. Tack vare det blir pannan mer effektiv och 

även till exempel användningen av ammoniakvatten i 

rökgasreningen har minskat märkbart. 

Förutom detta mer omfattande servicestopp un-

der våren var anläggningen nedkörd ytterligare två 

gånger under året. I september kördes anläggningen 

ner på grund av ett vattenläckage i pannrören och 

det reparationsarbete som efterföljde. I oktober var 

det ett ångläckage som orsakade den andra nedkör-

ningen. I båda fall var det frågan om korta nedkör-

ningar, tack vare att läckagen kunde både lokaliseras 

och repareras snabbt. 

Under Westenergys nedkörningar har den 

ersättande elektricitet och fjärrvärmen produce-

rats av Vasa Elektriskas och Vaskiluodon Voimas 

andra produktionsenheter, så slutkonsumenten har 

aldrig märkt servicestoppen. Under servicestoppet 

har avfallstransporterna dirigerats till ett tillfälligt 

lagerområde. Efter servicestoppen har avfallet 

transporterats till Westenergy, parallellt med de nor-

mala avfallstransporterna. Det innebär att även om 

Westenergys anläggning är nedkörd så påverkas inte 

hushållens avfallstömning.

HANTERING OCH ÅTERVINNING AV 
RESTPRODUKTER 

På anläggningen uppstår tre olika restprodukter. 

Bottenslagg (cirka femton viktprocent) består av 

aska och icke brännbart material, så som glas, metall 

och stenar. Utöver bottenslaggen så bildas också 

pannaska och rökgasreningsrester (sammanlagt cirka 

UNDER SERVICESTOPPET ERSATTES DEN ISOLERANDE 
TEGELMURNINGEN I ELDSTADEN MED INCONEL-YTA. 

TACK VARA NYA INNOVATIONER NÄRMAR SIG 
ÅTERVINNINGSGRADEN FÖR SAMHALLSAVFALL 
100 PROCENT!

tre viktprocent).  

Lakeuden Etappi svarar för efterbehandlingen av 

bottenslaggen. Bottenslaggen siktas och metallen 

sorteras ut för återvinning. Nästan 80 procent av 

bottenslaggen består av mineraler, denna mineral-

fraktion återanvänds inom jordbyggnads-, cement- 

och betongindustrin. Undersökningar har visat att 

mineralfraktionens egenskaper, till exempel dess tjäl-

beständighet, gör den till en utmärkt ersättning för 

grus och stenkross i jordbyggnadsarbete.  Mineraler 

från Westenergys bottenslagg har redan återvunnits 

i sådana projekt, exempelvis i Ilmajoki och Seinäjoki. 

Nya användningsmöjligheter för mineralerna under-

söks hela tiden, det senaste är att mineralerna kan 

användas i produktionen av gårds- och trädgårds-

stenar. Med dessa nya innovationer närmar sig åter-

vinningen av samhällsavfallet redan 100 procent!

Nästan en tiondedel av bottenslaggen har bestått 

av metall. Metall hör inte hemma i brännbart avfall. 

Metallavfall i eldstaden värms upp och ”stjäl” då den 

värmeenergi som istället borde ledas till energipro-

duktionen.  Aluminium och stora stålföremål orsakar 

också direkta tekniska problem då de fastnar i pan-

nan och bottenslaggstransportörerna. Att åtgärda 

dessa problem kräver i värsta fall en nedkörning 

av anläggningen, vilket även under korta tider kan 

generera stora kostnader, utöver det faktum att 

avlägsnandet av metallföremål kan orsaka farositua-

tioner. Så med tanke på driftspersonalens arbetssä-

kerhet, förbränningens effektivitet samt anläggning-

ens ekonomi så är det bäst att sortera metallen ur 

det brännbara avfallet. Det billigaste och effektivaste 

sättet är att källsortera avfallet, så att metallen inte 

anländer till Westenergy över huvud taget.  

Pannaska är sot och föroreningar som fastnar på 

värmeöverföringsytorna i pannan. Rökgasreningsres-

ter består av kalk, aktivkol och föroreningarna som 

bundits till dessa. Det är Ekokem-Palvelu Oy som står 

för efterbehandlingen av dessa.  

Under rubriken Miljö på vår hemsida kan man läsa 

mer om restprodukterna. 

AVFALLSFÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGENS VERKSAMHET
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AVFALLETS ANVÄNDNING I ENERGIPRO-
DUKTION ERSÄTTER FOSSILA BRÄNSLEN, 
SÅ SOM OLJA OCH STENKOL

18 
Energiåtervinningen av avfall innebär också ett minskat behov 
av avstjälpningsplatser. 

RÖKGASRENING OCH UTSLÄPP

De föroreningar som uppstår vid förbränningen av 

avfallet avlägsnas noggrant och effektivt i den mo-

derna utrustningen. Resultatet av reningen överva-

kas kontinuerligt, för att garantera att man håller sig 

inom miljötillståndets gränsvärden. Rökgasreningen 

sker i två steg. Kväveoxider avlägsnas med hjälp 

av ammoniakvatten i ett datorstyrt reningssystem 

beläget i eldstaden. Ändringsarbetet som genomför-

des under våren 2016 har förbättrat också den här 

processen, då lufttillförseln till eldstaden kan regleras 

MILJÖPÅVERKAN

ännu noggrannare har mängden kväveoxider i 

rökgaserna kunnat minskas ytterligare. Efter pannan 

avlägsnas försurande föroreningar och tungmetaller 

från rökgaserna med hjälp av kalk och aktivkol, det 

rökgasreningsavfall som bildas filtreras bort i textil-

filtret. Med dessa kombinerade reningsmetoder kan 

man uppnå reningsresultat på över 99 procent. Rök-

gaserna som släpps ut från skorstenen består därför 

nästan enbart av koldioxid och vattenånga.

Mängden kvarvarande föroreningar i rökgaserna 

övervakas i realtid med hjälp av rökgasmätarutrust-

ningen. De föroreningshalter som övervakas, i enlig-

het med miljötillståndets gränsvärden, är mängden 

totalt organisk kol (TOC), saltsyra (HCl), fluorväten 

(HF), svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) samt 

kolmonoxid (CO). Utöver detta mäts också halterna av 

ammoniak (NH3) och kvicksilver (Hg).

I bild 1 ser man årsmedelvärdena för de ovan 

nämnda föroreningarna samt deras utsläppsgränser 

som dygnsmedelvärden. Alla uppmätta föroreningars 

årshalter ses i bilderna 2 – 13 (s. 20-23). Då man ser 

till utsläppen för år 2016 kan man för det första vara 

nöjd över utvecklingen av anläggningens verksam-

het, alla utsläpp ligger markant under gränsvärdena. 

Utöver detta så kan man, för de flesta föroreningar, 

också se en sjunkande trend jämfört med tidigare 

år. Det enda märkbara undantaget är kolmonoxi-

den, vars halter ökat något i rökgaserna. Trots det 

är halterna ändå under 20 procent av det tillåtna 

gränsvärdet.  

I bild 14 (s.22) ser man förbrukningen av reningske-

mikalier och stödbränsle i förhållande till mängden 

förbränt avfall. I denna graf illustreras tydligt hur 

anläggningen effektiviserats; man uppnår nu bättre 

reningsresultat men med mindre kemikalieanvänd-

ning. Speciellt användningen av ammoniakvatten 

har minskat märkbart i jämförelse med det första 

produktionsåret. 

Verksamheten år 2016 uppfyllde kraven i miljö-

tillståndet och det inträffade inga miljöavvikelser. 

Westenergy skickade in 22 störningsanmälningar till 

miljömyndigheternas elektroniska rapporteringssys-

tem; de flesta i samband med vårens servicestopp, 

då det förekom låga överskridningar av gränsernas 

halvtimmesvärden i och med upp- och nedkörningen 

av anläggningen. Man kan alltså konstatera, att för 

miljöns del så har målen för år 2016 uppfyllts till fullo.
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MILJÖPÅVERKAN

digheternas och branschens förberedelser genom 

att delta i utformningen av ett referensdokument 

för bästa möjliga teknik för avfallsförbränning. En ny 

rökgasskrubber planeras till anläggning som en del 

av förberedelserna inför de nya utsläppsgränserna. I 

augusti 2016 lämnade Westenergy in en ändringsan-

sökan av miljötillståndet till Västra och Inre Finlands 

regionförvaltningsverk, som kommer att möjliggöra 

både en större årlig förbränningskapacitet och, om vi 

så beslutar oss för, en investering i en rökgasskrub-

ber. Denna ansökan kompletterades ännu i decem-

ber 2016 så att det renade kondensvattnet från 

skrubbern lättare kommer att kunna användas i om-

rådets olika industriprocesser. Eventuellt resterande 

kondensvatten kan ledas till avloppssystemet. Dessa 

lösningar baserar sig starkt på utvecklad cirkulär eko-

nomi och med hjälp av de garanteras bästa möjliga 

energieffektivitet och de minsta miljöpåverkningarna 

samtidigt som både rökgasreningen och också själva 

anläggningen blir mer effektiva. 

VERKSAMHETENS MILJÖASPEKTER 

Användningen av avfall som bränsle ersätter an-

vändningen av fossila bränslen, så som stenkol och 

brännolja. Det leder till märkbart minskade koldiox-

idutsläpp, till och med 100 000 – 200 000 ton per 

år. Resultatet av Westenergys, Vasa Elektriskas och 

Vaskiluodon Voimas samarbete, Vasas energiom-

vandling, valdes till Årets Klimatgärning 2012. Tack 

vare det samarbetet kommer hela Finlands koldioxid-

utsläpp att minska med till och med en hel procent. 

Då avfall energiåtervinns så minskar också be-

hovet av avstjälpningsplatser, eftersom upp till 90 

procent av avfallet kan användas i avfallsförbrän-

ning. Då slutdeponi av avfall på avstjälpningsplats 

minskar så minskar samtidigt metanutsläppen från 

dessa. Det här är viktigt med tanke på miljön, därför 

att metan är över 20 gånger starkare växthusgas än 

koldioxid.

För avfallsförbränning, så som för andra bran-

scher, så går utveckling hela tiden mot strängare 

utsläppsgränser. Westenergy deltar aktivt i myn-

 

UPPFÖLJNING AV NÄRMILJÖNS TILLSTÅND 
 
Som ett företag som driver en avfallsförbränningsan-

läggning så är uppföljningen av närmiljöns tillstånd 

av högsta prioritet för Westenergy. Detta ansvar 

fullföljs, så som tidigare år, i enlighet med uppfölj-

ningsprogrammet som godkänts av miljömyndig-

heterna. Utöver detta så deltar Westenergy också 

i de gemensamma luftkvalitetsobservationer som 

organiseras av Vasa stads miljöenhet. På basen av 

årsresultaten från de undersökningarna kan man 

konstatera att Westenergy inte orsakat några märk-

bara förändringar i luftkvalitén.

Anläggningens sanitetsvatten (sammanlagt 11 648 

m3 år 2016) leds till Korsholms kommuns avloppsvat-

tennät. Regn- och dagvatten från både byggnaderna 

och området (sammanlagt 21 715 m3 år 2016) leds via 

oljeavskiljare och inspektionsbrunnar till ett dike och 

därifrån vidare till Stormossenutfallet. Granskningen 

av yt- och grundvatten har en central roll i miljö-över-

vakningen. Granskningarna görs två gånger per år 

och resultaten har varit likvärdiga med tidigare års 

resultat.  

Stuplav är en nära hotad (NT) art som förekommer 

på det närbelägna Natura-området Vedahugget, vars 

förekomst följs upp eftersom laven är mycket känslig 

för luftföroreningar. En kartläggning av lavförekom-

sten gjordes år 2016 och resultaten visade inte på 

några förändringar jämfört med tidigare.

INFO!
1 mg = 1 milligram = en tusendel av ett gram     1 µg = 1 mikrogram = en miljondel av ett gram

1 ng = 1 nanogram = en miljarddel av ett gram
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MILJÖPÅVERKAN

Bild 14. Kemikalieförbrukning i relation till mängden förbränt avfall 
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ÖPPENHET HAR EN CENTRAL ROLL 
I FÖRETAGETS VERKSAMHET

24
Vi har ända sedan start öppet och aktivt informerat om 
anläggningens verksamhet.

Alla som är intresserade av avfallsförbrännings-

anläggningens drift är välkomna att besöka anlägg-

ningen. Vi vill berätta och visa vad som händer i 

anläggningen och därigenom omkullkasta många av 

de fördomar, som branschen ofta drabbas av. När 

besökarna får insikt i verksamheten, hjälper det dem 

att också förstå vikten av sopsortering.

Westenergy har lyckats upprätthålla sin ställning 

som ett populärt studiebesöksmål. Under år 2016 

besöktes anläggningen av över 3000 besökare. 

Detta trots det långa servicestoppet i mars-maj, som 

vanligtvis är besökarnas ”högsäsong”. Under okto-

ber-november besöktes anläggningen av till och med 

1400 personer! Verksamhetsområdets skolelever och 

studerande har utgjort största delen av besökarna, 

men anläggningen besöktes också av en mängd 

olika föreningar och arbetsplatsgrupper.  Förra året 

kom det besökare ända från Nordamerika och Afrika.  

Responsens från besöken och själva anläggning-

en har varit väldigt positiva och medieuppföljningen 

har visat att Westenergys image är huvudsakligen 

positiv.

 

SAMHÖRIGHET

ÖPPET HUS 

I oktober ordnades Westenergys öppet hus, ett 

evenemang som blivit en årlig tradition på anlägg-

ningen. Besökarna bjöds på kaffe och grillkorv samt 

ett roligt och varierande program, så som tävlingar 

och utställningar. För många var nog ändå anlägg-

ningsrundturerna dagens höjdpunkt. Evenemanget 

ordnades i samarbete med ägarbolagen, så besö-

kare anlände från Ylivieska, Kristinestad och Teuva.  

Också invånare från Loimi-Hämeen Jätehuoltos 

verksamhetsområde besökte evenemanget och 

bekantade sig med anläggningen. Den positiva 

responsen uppmuntrar till att ordna evenemanget 

också nästa år. 

Det praktiska arrangemanget sköttes av West-

energys egen personal, som fick extra hjälp Vasa 

Yrkeshögskolas energiteknikstuderande. De stude-

rande har hjälpt till med besöksgrupper även efter 

evenemanget.

VERKSAMHET I BRANSCHORGANISATIONER  

Westenergy är representerat i branschorganisatio-

nerna. Företaget hör till ISWA (The International Solid 

Waste Association), som strävar efter att föregå och 

utveckla professionell avfallshantering på en inter-

nationell nivå. Förra året donerades julklappsmed-

len till ISWA:s välgörenhetsprogram, som möjliggör 

skolgång för barn som lever på avstjälpningsplatser 

i Nicaragua. 

Westenergy är också medlem i CEWEP (Confede-

ration of European Waste-to-Energy Plants). CEWEP 

är en europeiska takorganisation vars medlemmar 

består av avfallskraftverkens både ägarföretag samt 

driftsföretag. Medlemskapet visar att man förbinder 

sig till högre miljöstandard och lägre utsläpp samt 

användandet av bästa tillgängliga teknik. 

Westenergy är också medlem i de inhemska 

branschorganisationerna, så som Finsk Energiindu-

stri r.f. (ET) och Avfallsverksföreningen r.f. (JLY). ET 

representerar en mångfald av företag, vars verk-

samhet berör produktionen eller försäljningen av el, 

fjärrvärme och fjärrkyla eller där till hörande tjänster.  

JLY i sin tur representerar offentlig avfallshantering 

och kommunernas avfallsverk. 

Utöver detta är Westenergy också medlem i Nolla 

työtapaturmaa -foorumi (fri översättning: noll arbets-

olyckor -forumet), som är ett nätverk för arbetsplatser 

som kontinuerligt vill förbättra arbetssäkerhet och 

arbetstrivsel samt sprida goda arbetssätt. 

 
HÖGSKOLESAMARBETE 

Under år 2016 gjordes ett diplomarbete åt Westen-

ergy som behandlade anläggningens underhållssys-

tem och gav förbättringsförslag av detta.  På basen 

av detta arbete gjordes instruktioner som möjliggör 

en mer effektiv användning av underhållssystemet. 

Ett konstnärligt slutarbete gjordes också åt 

Westenergy, Miss Westenergy, vars klänning syddes 

upp av Westenergys gamla flaggor och hundratals 

aluminiumljuskoppar, som samlats in under lågsta-

dieskolornas tävling Värmeljusjakten. Slutarbetet 

påminner om vikten av avfallssortering och strävar 

efter att väcka diskussion om avfallets återvinnings-

möjligheter. 

Westenergys verkställande direktör Olli Alhoniemi 

hör till Vaasa Energy Business Innovation Centers 

(VEBIC) rådgivande styrgrupp. Styrgruppen stöder 

Vasa Universitet och VEBIC’s verksamhet, som 

förespråkar samarbete och uppmuntrar närsamhället 

till att delta i universitetets verksamhet samt dess 

utveckling.

HAR DU ALLTID VELAT VETA VAD SOM HÄNDER PÅ EN 
AVFALLSFÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING?  

 
BOKA IN ETT STUDIEBESÖK MED INFORMATÖRERNA,  

SAMLA IHOP EN GRUPP OCH KOM OCH  
TA REDA PÅ DET DÅ!  

 
 

MER INFORMATION OM BESÖKSMÖJLIGHETERNA  
PÅ WWW.WESTENERGY.FI
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VI STRÄVAR EFTER ATT SKAPA EN  
AVSLAPPNAD OCH MOTIVERANDE  
ARBETSMILJÖ

26Målet var att förbättra både utvecklingssamtalens omfattning och 
den interna kommunikationen.

Vid årets slut gjordes organisationsförändringar 

i företaget, med vilka man ville effektivera verksam-

heten och förbereda sig för framtidens utmaningar. 

Det tidigare skiftessystemet med sex skift byttes ut 

till fem skift, så att driftspersonalen nu består av fem-

ton operatörer. Samtidigt togs driftspersonalens så 

kallade dagturer bort, så ansvaret för anläggningens 

underhåll nu ligger helt på underhållsteamet. De tre 

personer som tidigare arbetat som operatörer, innan 

ändringen, fick nya arbetsuppgifter inom företaget. 

Förra året insattes en ny tjänst, avfallskvalitetsgran-

skare, vars arbete går ut på att kontrollera samman-

sättningen av det avfall som skickas för förbränning, 

och då också hur väl sorteringen fungerar. Organisa-

tionsförändringarna berörde också tjänstemännen, 

genom att ändra deras arbetsbeskrivningar hoppas 

man kunna utnyttja personalens kunnande till max. 

Under år 2016 arbetade också elva stycken som-

marjobbare på Westenergy.

 
 
 
 

PERSONAL

PERSONALENS ARBETSTRIVSEL 

Westenergys personals arbetsglädje och trivsel i 

arbetet, samt hur dessa utvecklas, kartlades i en 

omfattande undersökning.  Undersökningen visade 

att personalen trivs väldigt bra i arbetet och ut-

vecklingstrenden gällande arbetsglädjen var positiv.  

Exempel på saker man strävat efter att förbättra, på 

basen av tidigare års undersökningsresultat, var om-

fattningen av utvecklingssamtalen och den interna 

kommunikationen, något som man lyckats bra med 

i båda fall. Det finns dock alltid rum för förbättring, 

exempelvis gällande informationsflöde och förmans-

arbete. 

 

PERSONALENS FORTBILDNING 

Det är viktigt för Westenergy att personalen trivs 

i sitt arbete och att man skapar goda förutsätt-

ningar för personalen att få utveckla sitt kunnan-

de. Personalens skolningsplan görs på basen av 

utvecklingssamtalen. Under år 2016 hade personalen 

sammanlagt över 200 skolningstimmar, vilket blir 

ungefär fem hela skolningsdagar per år per arbetsta-

gare. Skolningar för hela personalen ordnades bland 

annat i Office365, som togs i bruk under året, samt 

informationssäkerhet. Det ordnades också interna 

skolningar om till exempel interna auditeringar. 

Den första operatören, av de som påbörjade 

utbildningen till undermaskinmästare år 2015, blev 

också klar med sina studier under året.

UTVECKLINGSTRENDEN GÄLLANDE ARBETSGLÄDJEN 
HAR VARIT POSITIV.

Personalens könsfördelning.

Personalens åldersfördelning.

Kvinnor        
Män

25-35-åringar
36-45-åringar
46-55-åringar
56-63-åringar

År 2014: 

År 2016: 

År 2014: 

År 2016: År 2015: 

År 2015: 

86,7 %

86,7 %

84,4 %

13,3 %

13,3 %

15,6 %
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Arbetssäkerhet och -hälsa har en central roll på 

Westenrgy. Arbetet utförs säkert och målet är att 

undvika olyckor. Personalen uppmuntras också till 

att själva se efter sitt eget välmående och ork, för en 

välmående personal är A och O för att företaget ska 

kunna uppnå sina mål. För att kunna upprätthålla sitt 

välmående har personalen tillgång till ett mångsidigt 

gym, fritidsaktiviteter stöds med TyKysedlar. 

Under år 2016 blev Westenergy nivåklassdiplo-

merad av Arbetshälsoinstitutets Nolla tapaturmaa 

-foorumi (Noll olycksfall – forumet, fritt översatt) till 

nivå två: på väg mot världstoppen. Nivåklassifiering-

en visar att arbetsplatsen främjar arbetssäkerhet 

och att behandlings- och anmälningsförfarandet av 

olyckor och risksituationer är välordnat och förbätt-

ras kontinuerligt. 

År 2016 var ett helt olycksfritt år för Westenergy. 

Det långa servicestoppet sågs som en risk i sig, 

eftersom det utfördes så många olika arbetsmoment 

och det var väldigt många personer som arbetade 

samtidigt och dygnet runt på anläggningen. Det 

gjordes också en hel del medvetna satsningar under 

SÄKERHET OCH HÄLSA

VI GÖR VÅRT ARBETE SÄKERT OCH 
UPPRÄTTHÅLLER VÅRT VÄLMÅENDE 
I ARBETET

28Förebyggande säkerhetsarbete är ett av huvudmålen.

servicestoppet. Alla nya arbetare deltog i säkerhets-

skolningar och det gjordes regelbundna säker-

hetsgranskningar för att upptäcka och förebygga 

säkerhetsrisker. 

Westenergys personal motiverades till att aktivt 

göra risksituationsanmälningar också efter servi-

cestoppet. Målet på över 120 anmälningar uppnåd-

des.  Viktigare än mängden anmälningar var ändå 

främjandet av säkerhetskulturen, för genom att göra 

säkerhetsiakttagelser så kan varenda arbetstagare 

förbättra såväl sin egen som också andras arbetssä-

kerhet på ett konkretiskt sätt.

UNDER ÅR 2016 UPPNÅDDE WESTENERGY  
NIVÅKLASS 2; PÅ VÄG MOT VÄRLDSTOPPEN,  
I NOLL OLYCKSFALL -FORUMET.

År 2016År 2015År 2014

Personalens sjukfrånvaro-% Olyckor

Säkerhetsiakttagelser
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
1.1. - 31.12.2016

Westenergy Oy Ab registrerades i handelsregistret 

1.1.2008. Företagets företags- och organisations-

nummer är 2165379 – 9 och hemorten är Korsholm. 

Företaget ägs av Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi 

Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy och Vestia Oy. 

Den gånga räkenskapsperioden var företagets nion-

de. Westenergys huvuduppgift är att driva en avfalls-

förbränningsanläggning. Företaget fungerar enligt 

självkostnadsprincip och delar inte ut dividender.  

Företaget lät bygga en avfallsförbränningsanlägg-

ning på den egna tomten i Kvevlax, Korsholm, och 

säljer avfallshanteringstjänster till sina aktieägare en-

ligt självkostnadsprincipen. Ångan som produceras i 

förbränningsanläggningen omvandlas i samarbets-

partens Vasa Elektriska Ab’s utrustningshelhet till 

elektricitet och fjärrvärme. Anläggningen färdigställ-

des och togs i bruk augusti 2012. 

Under det gånga året har företagets verksamhet 

begränsats av ett omfattande service- och renove-

ringsstopp, som sänkte företagets användningsgrad. 

Den låga användningsgraden syns i företagets om-

sättning. Omsättningen år 2016 var 16 783 340 euro. 

30

Under föregående år hade man kunnat konstatera 

att pannans tegelmurning var bristfällig och under 

det långa servicestoppet byttes murningen ut mot 

ett mer pålitligt material. Samtidigt genomfördes 

också investeringar i pannans lufttillförselsystem. 

Största delen (72 %) av omsättningen härrör sig 

från försäljningen av avfallsförbränningstjänster. Er-

sättningen för den ånga som produceras utgör 26 % 

av omsättningen och den övriga försäljningens andel 

är 2 %.  Nedan kan ses nyckeltal rörande företagets 

verksamhet. 

Företagets ekonomiska situation är god till följd av 

större levererade volymer samt högre elpriser än be-

räknat. Fjärrvärmeleveransen var god och översteg 

förväntade produktionsmängder. Tack vare de gjorda 

investeringarna fungerade anläggningen alltså 

effektivare redan under det gånga året. Elpriset 

översteg det budgeterade priset, vilket höjde värdet 

på elleveranserna. Mängden levererat avfall översteg 

också förväntningarna. Både därför och på grund 

av det långa servicestoppet, så har en del avfall 

lagrats vid ett tillfälligt lagerområde. Övrig försäljning 

utgörs huvudsakligen av försäljningen av returmetall 

som sorterats ur avfallet och askan. Inbesparingar 

på grund av mindre kemikalieförbrukning tack vare 

pannans höjda effektivitet märktes också under det 

gånga året. Det extra servicestoppet orsakade också 

extra underhållsutgifter, men i övrigt hölls de rörliga 

konstaderna inom budgeten. Räkenskapsperiodens 

investeringar berörde i huvudsak förnyandet av 

ytmaterialet i pannan samt förbättringen av lufttillför-

selsystemet. Utöver detta gjordes också investering-

ar rörande säkerheten, närmare bestämt förbättran-

det av säkerheten vid pannans servicebrygga och 

arbetsstationen för täckta avfallstransportbilar.  

Företagets kassaflöde har varit positivt under den 

gånga räkenskapsperioden och företaget fullföljde 

sina finansiella förpliktelser som planerat. För att mi-

nimera finansieringsrisken är företagets finansiering 

mestadels bunden till fast ränta. Av företagets lång-

siktiga finansiering skall 15% av villkoren granskas år 

2018 och 85% av lånen förfaller år 2017. Företaget 

har skyddat en del av sina långfristiga skulder från 

effekterna av ogynnsamma förändringar i finans-

marknaden med hjälp av finansieringsinstrument 

och strävar på så sätt efter att minimera företagets 

resultatvariationer och ekonomiska risker.  

Forsknings- och utvecklingsprojekten under året 

inriktade sig på avfallsförbränningsanläggningens 

verksamhet samt utvecklingen av denna. Forsk-

ningsprojekten har i huvudsak utförts inom ramen för 

lärdomsprov. Westenergy har inlett utredningen av 

en möjlig investering i en rökgasskrubber. Med denna 

investering vill man kunna leva upp till eventuellt 

striktare miljönormer. Westenergy Oy Ab färdigställde 

sin miljökonsekvensbedömning, som gjordes inför 

både förnyandet av miljötillståndet rörande förbrän-

ningskapacitet samt rökgasskrubber-investeringen.  

Miljötillståndsansökan lämnades in i slutet av år 2016. 

Westenergy Oy Ab har deltagit i forsknings- och upp-

följningsprojekt i enlighet med sitt miljötillstånd, till 

exempel uppföljningen av luftkvaliteten i Vasa samt 

analyser av anläggningens askor.  

Westenergy Oy Ab förbinder sig till att följa den 

kvalitets-, miljö- och arbetshälso- och arbetssäker-

hetspolitik som uppgjorts. Genom sina certifierade 

system strävar Westenergy Oy Ab till att kontinu-

erligt och övergripande utveckla både kvalitet och 

Bolagets nyckeltal.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE STYRELSE

kostnadseffektivitet. Med hjälp av arbetshälso- och 

arbetssäkerhetssystemet kan man genom att identi-

fiera och kontrollera riskerna säkerställa personalens 

hälsa och funktionsförmåga samt höja nivån på före-

tagets arbetssäkerhets- och arbetshälsovårdsverk-

samhet. Genom de åtgärder och program som finns 

fastställda i miljösystemet strävar Westenergy Oy 

Ab till att kontrollera miljöriskerna. Westenergy Oy Ab 

rapporterar till sina intressenter om utvecklingen av 

kvalitets-, miljö samt arbetshälso- och arbetssäker-

hetsaspekterna i huvudsak genom sin årsberättelse. 

Westenergys ledningssystem, som motsvarar kraven 

i kvalitets- (ISO 9001:2015), miljö- (ISO 14001:2015) 

samt arbetshälso- och arbetssäkerhetsstandarderna 

(OHSAS 18001:2008), har auditerats under år 2016 av 

utomstående, oberoende auditerare. 

Vid början av räkenskapsperioden hade företaget 

31 anställda och vid räkenskapsperiodens slut 34 an-

ställda. I medeltal har mängden anställda under 2016 

varit 35 personer. De av företaget utbetalda lönerna 

och arvodena uppgick år 2016 till 2 161 588 euro.  

Nedan kan ses nyckeltal rörande företagets anställ-

da. 

Under den gångna räkenskapsperioden har företa-

gets styrelse bestått av Paavo Eloniemi (ordförande), 

Heikki Halla-aho (viceordförande), Håkan Anttila, Paa-

vo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Ari Perälä, Harri 

Virtanen och Gunbritt Tallbäck (ordinarie medlemmar). 

Styrelsen har sammanträtt sammanlagt åtta gånger 

under den gångna räkenskapsperioden. Posten som 

verkställande direktör har besuttits av Olli Alhoniemi. 

CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy har funge-

rat som företagets ordinarie revisor, med Kjell Berts, 

CGR, som huvudrevisor. 

Under år 2016 mottog Westenergy Oy Ab en stäm-

ning i tingsrätten i ett skadeståndsärende Ärendet 

är ännu under behandling. 

Efter räkenskapsperiodens slut har det inte inträf-

fat något anmärkningsvärt. 

Företagets registrerade aktiekapital var i slutet på 

räkenskapsperioden 12.000.000 euro. Företaget har 

12.000.000 aktier. Aktierna omfattas av bolagsord-

ningens inlösningsklausul, enligt vilken inlösningsrätt 

innehas i första hand av de övriga aktionärerna och i 

andra hand av bolaget själv, om aktierna byter ägare 

och den nya ägaren inte tillhör de nuvarande ägarna. 

Då företaget fungerar enligt självkostnadsprincip 

är det inte ändamålsenligt att jämföra ekonomiska 

nyckeltal med vinststrävande företags verksamhet 

för att skapa en bild av den ekonomiska situationen 

eller resultatet. 

I enlighet med bolagsordningens 3 § delar företa-

get inte ut dividender. Styrelsen framför att före-

tagets vinst på 286 160 euro flyttas till företagets 

kapitals vinst-/förlustkonto.

Vasa 20.4.2017 

Westenergy Oy Ab, Styrelsen

Paavo Eloniemi
ordförande

Heikki Halla-aho
vice ordförande

Håkan Anttila

Styrelsemedlem sedan år 2014. Styrelsemedlem sedan år 2014.

Styrelsemedlem sedan år 2008, 
styrelseordförande åren 2008 - 2013.

Ari Perälä

Jouko Huumarkangas

Harri Virtanen

Gunbritt Tallbäck

Paavo Hankonen

Styrelsemedlem sedan år 2014.

Styrelsemedlem sedan år 2014.

Styrelsemedlem sedan år 2014.

Styrelsemedlem sedan år 2014.

Styrelsemedlem sedan år 2014.

Nyckeltal för personalen.
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RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING

Valuta EUR

 OMSÄTTNING

Övriga rörelseintäkter

Material och tjänster

      Material, förnödenheter och varor

           Inköp under räkenkapsperioden

           Ökning (+) eller minskning (-) av lager

      Köpta tjänster

Material och tjänster sammanlagt 

Personalkostnader

      Löner och arvoden

      Lönebikostnader

           Pensionskostnader

           Övriga lönebikostnader

Personalkostnader sammanlagt 

Avskrivningar och nedskrivningar

      Avskrivningar enligt plan

 Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt

 Övriga rörelsekostnader

RÖRELSEVINST(-FÖRLUST)

 Finansiella intäkter och kostnader

      Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter

      Räntekostn. och övriga finans. kostnader

Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt

VINST (FÖRL.) FÖRE BOKSLUTSDIS. OCH SKATTER

 Boksutdispositioner

      Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens

 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

1.1.2016-31.12.2016

16 783 339,96

0,00

-3 289 271,48

85 755,10

-2 225 181,50

-5 428 697,88

 

-2 161 587,78

-388 851,52

-97 452,64

-2 647 891,94

-6 558 932,72

-6 558 932,72

-1 534 737,89

613 079,53

0,62

-2 527 119,95

-2 527 119,33

-1 914 039,80

2 200 200,00

286 160,20

1.1.2015-31.12.2015

18 313 705,56

3 250 000,00

-3 699 435,20

4 007,69

-2 415 197,01

-6 110 624,52

 

-2 041 678,26

-359 169,37

-92 144,43

-2 492 992,06

 

-6 521 910,25

-6 521 910,25

-1 669 575,18

4 768 603,55

119,23

-2 594 431,37

-2 594 312,14

2 174 291,41

 

-2 175 798,20

-1 506,79
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KASSAFLÖDESANALYS BILAGEUPPGIFTER

PERIODISERINGSPRINCIPER OCH METODER

Anskaffningsutgifterna för bolagets immateriella tillgångar är värderade till utgiftsresten. 

Anskaffningsutgifterna för bolagets materiella tillgångar är värderade till utgiftsresten. 

Bestående aktiva avskrivs enligt en på förhand uppgjord plan. Avskrivningsplanen är uppgjord enligt bruksti-

den på tillgången.

AKTIVERADE RÄNTEUTGIFTER

Oavskriven ränteutgift som finns bland immateriella tillgångar är enligt följande:

Redogörelse för de beräknade grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringar i dem:

      

Tillgång                            uppskattad livslängd, år           avskrivnings-metod 

Immateriella tillgångar                      10       planavskrivning

Byggnader                                        40        planavskrivning

Maskin och inventarier                                         5-20        planavskrivning

Valuta EUR

Rörelseverksamhetens kassaflöde

     Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter

     Korrektivposter:

          Avskrivningar enligt plan

          Finansiella intäkter och kostnader

     Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

     Förändring av rörelsekapital:

          Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. räntefria rörelsefordr.

          Ökning(-)/minskning(+) av omsättningstillgångar          

          Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga räntefria skulder

     Rörelseverksamh. kassaflöde före finans. poster och               

     skatter

     Bet. räntor o. bet. rörelseverksamhetens övr. finans. kostn

     Erhållna finansiella intäkter från rörelseverksamheten

     Kassaflöde före exceptionella poster

Rörelseverksamhetens kassaflöde (A)

Investeringarnas kassaflöde:

           Investeringar i materiella och immateriella tillgångar

Investeringarnas kassaflöde (B)

Finansieringens kassaflöde:

     Fonden för verkligt värde, förändring

     Amortering av långfristiga lån

Finansieringens kassaflöde (C)

Förändring av likvida medel (A+B+C) ökning (+)/minskning(-)

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

31.12.2016

 

-1 914 039,80

6 558 932,72

2 527 119,33

7 172 012,25

713 637,88

-85 755,10

3 110 141,56

10 910 036,59

-2 527 119,95

0,62

8 382 917,26

8 382 917,26

-1 685 385,58

-1 685 385,58

-1 594 626,40 

-4 680 000,00

-6 274 626,40

422 905,28

6 436 885,86

6 859 791,14

31.12.2015

 

2 174 291,41

6 521 910,25

2 594 312,14

11 290 513,80

-401 826,27

-4 007,69

518 863,33

11 403 543,17

-2 594 431,37

119,23

8 809 231,03

8 809 231,03

-115 051,89

-115 051,89

-4 074 999,98

-4 074 999,98

4 619 179,16

1 817 706,70

6 436 885,86

Aktiverade under räkenskapsperioden

Aktiverade räntor totalt  

Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1.

Räkenskapsperiodens avskrivningar 

Upplupna avskrivningar 

Oavskrivet

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar med lång verkningstid

     Anskaffningsutgift 1.1.

     Anskaffningsutgift 31.12.

     Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1.

     Räkenskapsperiodens avskrivningar 

Upplupna avskrivningar

Bokföringsvärde 

31.12.2016

0,00

4 187 014,14

1 674 805,64

418 701,41

2 093 507,05

2 093 507,09

 

2016

 

17 060 135,93

17 060 135,93

6 824 054,41

1 706 013,61

8 530 068,02

8 530 067,91

31.12.2015

0,00

4 187 014,14

1 256 104 ,23

418 701,41

1 674 805,64

2 512 208,5

 

2015

 

17 060 135,93

17 060 135,93

5 118 040,83

1 706 013,58

6 824 054,41

10 236 081,52
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BILAGEUPPGIFTER

EGET KAPITAL 

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden

     Anskaffningsutgift 1.1.

     Ökning

Anskaffningsutgift 31.12.

Byggnader

     Anskaffningsutgift 1.1.

     Ökning

     Minskning

Anskaffningsutgift 31.12.

     Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1.

     Räkenskapsperiodens avskrivningar

Upplupna avskrivningar

Bokföringsvärde

Maskiner och inventarier

     Anskaffningsutgift 1.1.

     Ökning

     Minskning

Anskaffningsutgift 31.12.

     Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1.

     Räkenskapsperiodens avskrivningar

Upplupna avskrivningar

Bokföringsvärde

 2016

711 581,18

0,00

711 581,18

32 817 147,33

28 220,00

32 845 367,33

-3 910 482,52 

- 1 175 697,63

-5 086 180,15

27 759 187,18

58 315 432,23

1 657 165,58

59 972 597,81

-11 177 341,01

-3 677 221,48

-14 854 562,49

45 118 035,32

2015

711 581,18

0,00

711 581,18

32 733 870,74

83 276,59

32 817 147,33

- 2 738 626,42

- 1 171 856,10

-3 910 482,52

28 906 664,81

58 283 656,93

31 775,30

58 315 432,23

-7 533 300,44

-3 644 040,57

-11 177 341,01

47 138 091,22

Eget kapital

Bundet

     Aktiekapital 1.1.

     Aktiekapital 31.12.

     Fond för verkligt värde

     Bundet eget kapital totalt 31.12

 

Fritt 

     Balanserad vinst/förlust från tidigare räkensk.per.

     Dividendutdelning

     Räkenskapsperiodens vinst (förlust)  +/-

     Fritt eget kapital totalt

Eget kapital totalt

31.12.2016

12 000 000,00

12 000 000,00

-1 594 626,40

10 405 373,60

 

-327 824,92

0,00

286 160,20

-41 664,72 

10 363 708,88 

31.12.2015

12 000 000,00

12 000 000,00

 

0,00

12 000 000,00 

 

-326 318,13 

0,00

-1 506,79

-327 824,92 

11 672 175,08

Det finns inga utdelningsbara medel 31.12.2016

Specifikation av främmande kapital 

Långfristigt

     Skulder till kreditinstitut 

Kortfristigt

     Skulder till kreditinstitut

     Skulder till leverantörer

     Resultatregleringar

     Övriga skulder

     Erhållna förskott

Totalt

Personalkostnader

     Räkenskapsperioden löner

     Arvoden till styrelsemedlemmar

     Pensionskostnader

     Övriga lönebikostnader 

Personalkostnader totalt                            

2016

6 119 781,06

64 200 000,00

1 265 747,33

3 654 675,81

570 749,56

1 402 200,00

77 213 153,76

2015

70 319 781,06

4 680 000,00

2 518 173,35

870 875,27

289 195,52

104 987,00

78 783 012,20

2016

2 096 087,78

65 500,00            

388 851,52

97 452,64

2 647 891,94

2015

1 979 278,26

62 400,00            

359 169,37

92 144,43

2 492 992,06

FRÄMMANDE KAPITAL

PERSONALEN OCH FÖRVALTNINGSORGANEN

Under räkenskapsperioden hade bolaget i genomsnitt 34 anställda.

Finansiella intäkter och kostnader 

     Ränteintäkter

     Räntekostnader

Finansiella intäkter och kostnader totalt

Fordringar

Kortfristiga

     Försäljningsfordringar

     Övriga fordringar

     Resultatregleringar

Kortfristiga fordningar totalt 

2016

0,62

-2 527 119,95

-2 527 119,33

2016 

822 267,90

264,12

51 942,97

874 474,99

2015

119,23

-2 594 431,37

-2 597 312,14

2015

 

1 913 223,78

26,89

73 518,80

1 986 769,47
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BILAGEUPPGIFTER

SÄKERHETER OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

Skulder för vilka bolaget gett fastighetsinteckning

     Skulder till kreditinstitut

Skulder för vilka bolaget gett företagsinteckning 

     Skulder till kreditinstitut

Företagsinteckning

     Fastighetsinteckning

Bankkonto med limit

     använd

Övriga garantier

Bankgaranti

Övriga ansvarsförbindelser

Leasing

Mervärdesskatteåterbäringsskyldighet för fastighetsinvestering 

 

Kapitalvärdet av derivatavtal som ingåtts för att hantera ränterisken

 

Det negativa saldot redovisas i fonden för gängse

värden som hänförs till fritt eget kapital

 
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SOM FÖRFALLER  
SENARE ÄN OM FEM ÅR

   Skulder till kreditinstitut

2016   

 

70 319 781,06

70 319 781,06

110 000 000,00

110 000 000,00

200 000,00

0,00

600 000,00

654,72

4 621 131,96 

-1 993 283,00

2016 

4 535 781,06

2015   

 

74 999 781,06

74 999 781,06

110 000 000,00

110 000 000,00

200 000,00

0,00

600 000,00

3 117,36

5 374 495,13

 

2015 

5 645 781,06

BOKFÖRINGSBÖCKER 
 

Dagbok, ATK

Huvudbok, ATK

Balansbok, sidottu

Löneberäkning, skilt

Westenergy Oy Ab

Över utförd revision har i dag avgivits revisionsberättelse. 

Paavo Eloniemi
styrelsens ordförande

Olli Alhoniemi
verkställande direktör

Håkan Anttila
styrelsemedlem 

Kjell Berts, CGR

Ari Perälä
styrelsemedlem 

Gunnbrit Tallbäck
styrelsemedlem 

Heikki Halla-aho
styrelsemedlem 

Paavo Hankonen
styrelsemedlem 

Harri Virtanen
styrelsemedlem 

Jouko Huumarkangas
styrelsemedlem 

Vasa 20.4.2017

Vasa 20.4.2017

Bokslutspåteckning 

BOKSLUTETS UNDERSKRIFT

VERIFIKATIONSSLAG 
 

Bankkonto, Handelsbanken  verifikationsslag 20 

Inköpsfakturor   verifikationsslag 71 

Elektriska inköpsfakturor  verifikationsslag 73 

Kassa och memorialverifikat  verifikationsslag 90 

Moms.registreringar  verifikationsslag 91
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Westenergy Oy Ab 

 

REVISION AV BOKSLUTET

UTTALANDE 
 
Vi har utfört en revision av bokslutet för Westenergy Oy Ab (fo-nummer 2165379-9) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016. 

Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.  

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i 

enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

GRUND FÖR UTTALANDET  
 
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs närmare 

i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i 

Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de 

revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR FÖR BOKSLUTET  
 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild 

i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett 

bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 

och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget, 

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 
REVISORNS SKYLDIGHETER VID REVISION AV BOKSLUTET  
 
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer 

att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 

vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 

grund i bokslutet.  

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 

under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 

fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 

av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 

i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 

interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i 

redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 

någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 

bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 

inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 

längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om 

bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera de som har ansvar för bolagets styrning om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i 

den interna kontrollen som vi identifierat. 

ÖVRIGA RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Övrig information omfattar informationen i 

verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. 

Vår skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberättelsen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med 

detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan informationen i verksamhetsberättelsen och 

bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om informationen i verksamhetsberättelsen i övrigt verkar 

innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt 

gällande bestämmelser. 

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har 

upprättats i enlighet med bestämmelserna om upprättande av verksamhetsberättelse.  

Om vi utgående från vårt arbete drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i informationen i 

verksamhetsberättelsen bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

 

Vasa 20.4.2017

Ernst & Young Oy

revisionssamfund

KJELL BERTS

Kjell Berts, CGR

42 43



Ta kontakt

Westenergy Oy Ab
Energivägen 5
66530 Kvevlax
www.westenergy.fi
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Tryck: Fram 05/2017, papper: Munken Polar 160g/m2  ja 120g/m2


