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Utvecklingen inom avfalls- och energibranschen har särskilt under det senaste 
årtiondet varit fartfylld, och takten verkar tillta i framtiden. Den starka strävan 

efter utsläppsfrihet präglar utvecklingen inom båda branscherna.
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Samarbetet med  
såväl högskolor som olika  
aktörer inom industrin har 
en mycket central roll i alla 
våra projekt inom cirkulär 

ekonomi.

Verksamheten utvecklas med 
utsläppsfrihet och främjande  

av cirkulär ekonomi som  
utgångspunkter

Westenergy fungerar som en länk mellan två branscher 

som utvecklas mycket snabbt. Medan Westenergys anlägg-

ning är en viktig del av den kommunala avfallshanteringen 

är vi samtidigt en betydande  

energiproducent som täcker 

över hälften av fjärrvärmebe-

hovet i Vasa och producerar 

el för cirka 10 000 hushålls 

behov årligen. Vår ställning 

i denna skärningspunkt gör 

vår verksamhetsmiljö både 

intressant och utmanande. 

Utvecklingen inom avfalls- 

och energibranschen har särskilt under det senaste årtiondet 

varit fartfylld, och takten verkar tillta i framtiden. Den starka 

strävan efter utsläppsfrihet präglar utvecklingen inom båda 

branscherna.

Också vi på Westenergy jobbar ständigt för att utveckla 

verksamheten i vårt bolag och på vår anläggning så att vår 

miljö- och klimatverkan ska vara så liten som möjlig. I det-

ta avseende var det gångna året 2019 särskilt viktigt då vi 

på anläggningen tog i bruk en ny rökgasskrubber. Rökgas-

reningen var på hög nivå redan tidigare, men tack vare den 

nya skrubbern kan anläggningens reningseffekt ökas ytterli-

gare samtidigt som den möjliggör en betydligt högre grad av 

energiutvinning.  Anläggningens energieffektivitet har ökat 

avsevärt då skrubbern tillför 

fjärrvärmeproduktionen en 

effektökning på cirka 10 me-

gawatt utan bränsleökning. 

Ibruktagandet av rökgas-

skrubbern lyckades bra, och 

jag vill tacka Vasa Elektriska 

Ab för det utomordentliga 

samarbetet vid genomför-

andet av investeringen.  Vi 

har åter tagit Vasa ett steg närmare målet - en kolneutral  

energiproduktion. 

Just nu styrs utvecklingen inom branschen starkt av ett tan-

kesätt som bygger på cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekono-

min handlar inte enbart om återvinning utan det handlar om 

en ny slags ekonomisk modell, som utmanar oss att granska 

produktionsprocesser och möjligheter att förädla olika ma-

terial på ett helt nytt sätt. Syftet med cirkulär ekonomi är att 

det inte alls uppstår avfall - istället förädlas sido- och rest-

Vi har åter tagit Vasa ett 
steg närmare målet -  

en kolneutral  
energiproduktion.



Läs VD:s översikt i sin helhet i vår  
elektroniska årsberättelse på nätet: 
2019.WESTENERGY.FI
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produkterna från en produktionsprocess i andra produktions-

processer. En central del i den cirkulära ekonomin är också 

en strävan att bevara materialvärdet i omloppet. Förutom 

att vi jobbar för att finslipa anläggningens verksamhet vill 

vi även bidra till utvecklingen mot en äkta cirkulär ekonomi 

inom vårt omfattande 

verksamhetsområde. 

Vårt samarbete med 

Lakeuden Etappi Oy 

och Suomen Erityis- 

jäte Oy kring föräd-

ling av aska är ett 

ypperligt exempel på 

fungerande cirkulär 

ekonomi. Den metall 

som separeras från 

askan förs till återvinning, medan askan används som fyll-

nadsmaterial vid byggande av infrastruktur. Aska används 

också vid tillverkning av olika betongprodukter, såsom sten-

beläggning och betongelement. När man återvinner metaller 

minskar klimatbelastningen, medan återanvändningen av 

aska sparar på naturens råvaror som inte är förnybara, såsom 

sand och grus. Genom cirkulär ekonomi kan vi använda na-

turresurser på ett hållbart sätt.  

Utsläppsfrihet och främjande av cirkulär ekonomi har en vä-

sentlig roll i hur vi utvecklar vår verksamhet.  Vår vision är att 

all logistik i anslutning till vår verksamhet ska vara så gott som 

helt biogasdriven, de olika materialen som uppstår till följd 

av vår produktionsprocess ska tas tillvara ännu mer effek-

tivt och att vår energiproduktion ska vara kolneutral från och 

med början på nästa decennium. Dessa mål har vi identifie-

rat i vårt strategiarbete som de mest centrala med tanke på 

utvecklingen av vår verksamhet. Målen har sedan förädlats 

till konkreta projekt inom cirkulär ekonomi i ett välfungerande 

samarbete med Vasa universitet och VEBIC, forskningsplatt-

formen för energi och hållbar utveckling.  

Det står klart att Westenergy inte ensam kan hitta lösningar 

för komplicerade utmaningar i fråga om klimat och cirkulär 

ekonomi. Därför har vårt gränsöverskridande samarbete över 

landskapsgränser och även statsgränser med såväl högskolor 

som olika aktörer inom industrin en mycket central roll i alla 

våra projekt inom 

cirkulär ekonomi. 

Vi strävar efter att 

identifiera aktörer-

na och de tekniska 

föregångarna inom 

branschen samt 

skapa konsortier 

inom energiåter-

vinningen för att 

tillsammans kunna 

genomföra projekt inom cirkulär ekonomi och lösa utmaning-

arna i branschen. Vi anser att det är genom sådana här frivil-

liga samarbetsprojekt som man kan hitta lösningar, och de är 

ett betydligt mer effektivt sätt än beskattning eller utsläpps-

handel. Det går inte att genomföra en verklig förändring med 

sanktioner utan istället bör man sporra och motivera.

Under hela sin existens har verksamheten kring energiutvin-

ningen ur avfall diskuterats livligt. Vi anser att den här verk-

samheten spelar en viktig roll i hur vårt samhälle fungerar: 

energiåtervinningsanläggningarna, såsom Westenergy, tar 

vara på den del av avfallet som inte kan utnyttjas på något 

annat sätt och förvandlar det till el, värme och återvinnings-

material. Energiåtervinningen har en viktig roll i den cirkulära 

ekonomin, och det är av största vikt att hela tiden sträva efter 

att utveckla verksamheten. 

För Westenergy var år 2019 på många sätt ett mycket hän-

delserikt år. Under året skedde det en betydande förändring i 

vår ägarbas, då Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy kom med som 

delägare. I samband med detta förstärkte de övriga kommu-

Trots den utmanande 
serviceperioden  

lyckades vi producera 
mera energi än  

någonsin tidigare. 
Förutom att vi jobbar för att  

finslipa anläggningens  
verksamhet vill vi även bidra 

till utvecklingen mot en verklig 
cirkulär ekonomi. nerna sina andelar i bolaget. Det utvidgade ägarunderlaget 

medförde att cirka 20 procent av Finlands kommuner nu 

hör till Westenergys verksamhetsområde. Bredden på ägar-

underlaget är också ett tecken på förtroende för Westener-

gys verksamhet, och tillsammans med vårt omfattande och 

yrkesskickliga ägarunderlag kan vi utveckla vår verksamhet 

framöver. Jag vill tacka alla våra ägarbolag för ett fram-

gångsrikt 2019. 

 

Jag vill också tacka vår personal för en bra arbetsinsats under 

det gångna året.  Vi uppnådde många av de mål som vi satte 

upp för år 2019. Monteringen och ibruktagandet av rökgas-

skrubbern medförde betydande utmaningar för anläggning-

ens årsservice, men trots den utmanande serviceperioden 

lyckades vi producera mera energi än någonsin tidigare 

under anläggningens åttaåriga historia. Vi har en motiverad 

och skicklig personal som man kan vara stolt över och som 

man gärna jobbar tillsammans med för att utveckla bolagets 

och anläggningens verksamhet mot nya utmaningar och det 

nya decenniet.

OLLI ALHONIEMI 
verkställande direktör



Genomförande av en kolneutral energiproduktion kräver rätt slags  
verksamhetsmiljö, en stark och stabil affärsmodell samt omfattande  

teknologiska investeringar.

PROJEKT INOM 
CIRKULÄR EKONOMI
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Kolneutral  
energi-
produktion 

Mer effektivt  
utnyttjande  
av material   

Biogas som  
motor for  
logistiken 

Genomförande av en kolneutral energiproduktion kräver rätt slags verksam-

hetsmiljö, en stark och stabil affärsmodell samt omfattande teknologiska 

investeringar. Eftersom största delen av kolen i samhällsavfallet har sitt ur-

sprung i biologiska källor, kan det bli möjligt att skapa en industriell kolsänka 

genom tillvaratagande av koldioxid. Vid sidan av produkter som tillverkas av 

koldioxid kan dessa negativa utsläpp bli en lönsam inkomstkälla i framtiden.  

Förutsättningarna för det måste dock skapas först. Det jobbar vi för i ett sam-

arbetsprojekt med innovationsplattformen VEBIC vid Vasa universitet, och 

med understöd från industri- och näringsministeriet.

Att utveckla ekosystem inom cirkulär ekonomi är ett naturligt och strategiskt 

val för oss, dels på grund av vår placering i den betydande skärningspunkten 

av materialflöden och dels för att vi redan framgångsrikt har främjat cirkulär 

ekonomi till exempel genom förädling av askan från vår anläggning. West- 

energys resurser är med att skapa ett nätverk av företag där idéer, produk-

ter och material cirkulerar. Det första initiativet mot denna vision är projektet 

CEE4WES, som leds av VEBIC och finansieras av Business Finland. Vi syftar 

till att skapa en vägkarta för det växande ekosystemet av cirkulär ekonomi 

inom energiåtervinningsbranschen och därmed identifiera och bygga grund 

för framtida innovativa exportprodukter. 

Vi vill främja produktionen och användningen av biogas samt utvidgningen 

av distributionsnätverket inom hela vårt verksamhetsområde. På det sättet 

skapar vi förutsättningar för att också den logistiken som i framtiden ansluter 

sig till Westenergys verksamhet ska kunna använda utsläppsfri och inhemsk 

energi i stället för fossila bränslen. Den förstärkta ställningen för biogas in-

nebär även ett intressant inslag i anläggningens verksamhet då biogas kan 

utnyttjas som hjälpbränsle. 

Det kan bli möjligt att 
skapa en industriell 

kolsänka genom 
tillvaratagande av 

koldioxid. 

Vi skapar förutsättningar för 
att också den logistiken som 

i framtiden ansluter sig till 
Westenergys verksamhet ska 

kunna använda utsläppsfri 
och inhemsk energi.

Att utveckla ekosystem 
inom cirkulär ekonomi är 
för oss ett naturligt och 

strategiskt val. 

Projektet, som ska pågå under hela 2020-talet, inleds med 

en utredning över tekniker som bäst lämpar sig för anlägg-

ningens process. Utredningen görs bland annat genom si-

mulering, lagring och återvinning av koldioxid samt genom 

att skapa kontakter med de främsta föregångarna. Samtidigt 

som vår årsberättelse går i tryck finns det flera industri- och 

energianläggningar i Europa och ute i världen som med hjälp 

av olika teknologier tillvaratar koldioxid. Vi vill möjliggöra att 

både pilotanläggningar och lönsamma industriella lösningar 

ska kunna genomföras även i Finland.   

Projektet fungerar således som en gränsöverskridande stom-

me över både landskaps- och områdesgränser för de framti-

da företag inom cirkulär ekonomi, som bygger sin tillväxt och 

sysselsättning på materialeffektivitet. På det här sättet kan vi 

också försäkra oss om att våra värdekedjor motsvarar sam-

hällets behov under 2020-talet och att vi även i framtiden 

kan hålla vårt löfte mot våra ägare.

Under 2019 gjordes på biogasfronten förberedelser för  

Österbottens förbunds projekt som finansierades av ERUF.  

I projektet ska Westenergy tillsammans med bland annat 

Stormossen, Wasaline och Wärtsilä lösa de teknisk-eko-

nomiska problem som ännu bromsar upp biogasens fram-

marsch som ett vanligt trafikbränsle. Projektet påbörjas under 

våren 2020.



PRODUKTION &  
UNDERHÅLL

År 2019 kan ses som ett väldigt lyckat år: Westenergys anläggning  
producerade en rekordmängd fjärrvärme – 379 gigawattimmar.
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Mer energi,  
renare rökgaser

År 2019 kan ses som ett väldigt lyckat år: Westenergys an-

läggning producerade en rekordmängd fjärrvärme – 379 

gigawattimmar. ”Rekordsiffran nåddes långt tack vare rök-

gasskrubbern som togs i bruk i slutet av året, och det var 

skrubberprojektet som till stora delar definierade hela året 

på produktionssidan. De ombyggnadsarbeten som ibruk-

tagandet förutsatte inleddes redan i början av året”, säger 

Westenergys produktionschef Kai Alavillamo, som ansva-

rade för projektledningen. Skrubbern har konstaterats vara 

en mycket lyckad investering, eftersom föroreningshalterna 

sjönk avsevärt direkt efter ibruktagandet medan anlägg-

ningens fjärrvärmekapacitet ökade med cirka 10 megawatt.

”Anläggningens reningseffekt var på en hög nivå redan in- 

nan skrubbern togs i bruk, men nu finslipar vi reningspro-

cessen ytterligare med skrubbern. Tack vare den sjunker 

halterna av speciellt de sura föroreningarna i rökgaserna 

till den nivå som framtida utsläppskrav förutsätter. Rökgas- 

krubbern har också förbättrat anläggningens energieffekti-

vitet betydligt eftersom man med samma mängd bränsle 

kan utvinna mer energi än tidigare”, berättar Alavillamo.

Rökgasskrubbern har medfört att anläggningens process-

hantering inkluderar mer justering och övervakning av ke-

mikalier och pH-värden än tidigare, ett område av process-

hanteringen där Alavillamo anser att Westenergy ännu har 

utvecklingspotential. Förutom ibruktagandet av skrubbern 

genomfördes på anläggningen under fjolåret även en ef-

fekthöjning av pannan, och ångproduktionen utökades med 

cirka 10 %. Tack vare effekthöjningen ökade anläggningens 

fjärrvärmekapacitet med cirka 4 megawatt.  ”I fjol genom-

förde vi på anläggningen ett stort antal förändringar inom 

kort tid. Därför är det meningen att vi under nästa år i stället 

för stora förändringar ska fokusera på att lära oss styra upp 

anläggningens verksamhet så effektivt och jämnt som möj-

ligt”, berättar Alavillamo. 

 HÖGSTA MÖJLIGA ANVÄNDNINGSGRAD SOM MÅL
Anläggningens underhåll har ett tydligt mål: att skapa förut-

sättningar för en så hög användningsgrad som möjligt.

”Underhållsverksamheten på anläggningen styrs långt av 

en förebyggande underhållsplan. Därtill antecknar man un-

der året sådana underhållsbehov och -uppgifter som inte 

kan genomföras utan att driften körs ner. Det innebär att 

arbetslistan för underhållet växer i takt med att underhålls- 

stoppet närmar sig. I fjol var underhållsstoppet betydligt mer 

omfattande än under föregående år, eftersom vi utöver de 

vanliga service- och underhållsupgifterna även installerade 

rökgasskrubbern i anläggningen”, säger Westenergys un-

derhållschef Rauno Tuokkola.

Ett centralt mål för anläggningens underhåll är också att upp- 

nå en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. ”Anlägg-

ningen har hunnit till den åldern att en del förnyelsebehov 

har realiserats, särskilt i fråga om sådan utrustning som är i 

direkt kontakt med materialflöden. Vi strävar efter att förutse 

anläggningens servicebehov och i förväg planera de nödvän-

diga åtgärderna, så att kostnaderna hålls på en så jämn nivå 

som möjligt. Vi strävar även efter att en så stor andel av un-

derhållsarbetena som möjligt ska genomföras av egen per-

sonal”, säger Tuokkola. För år 2020 finns det inga betydande 

underhållsmässiga investeringar i sikte, utan vi fokuserar på 

att driften ska vara så jämn, effektiv och säker som möjlig. 

WESTENERGY I SIFFROR

Användningsgrad

90,6 %
Utnyttjat avfall

189 638 t

Pannaska

1 494 t

Avloppsvatten

17 373 m3

Regn- och  smältvatten

24 227 m3

Rökgasreningsrester 
(APC)

4 269 t

Anställda

35
Driftstimmar

8 187 h
Elektricitet

113 GWh
Fjärrvärme

379 GWh

Aska

30 834 t
Metall

3 610 t
Mer information om rökgasskrubberns  
funktionsprincip och kondensvatten finns 
i vår digitala årsberättelse på nätet:  
2019.WESTENERGY.FI

Tack vare  
rökgasskrubbern kan 

man med samma  
mängd bränsle utvinna 

mer energi än  
tidigare. 



På Westenergy behandlas nya säkerhetsobservationer och -anmälningar  
dagligen i samband med morgonmötet, och samtidigt fastställs korrigerande  

eller förebyggande åtgärder samt tidtabell för genomförandet.

ARBETSSÄKERHET  
& ARBETSHÄLSA
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Förebyggande verksamhet 
är en hörnsten för säkerhet

Inom arbetshälsa och -säkerhet uppnåddes målen för 2019: 

sjukfrånvaron låg klart under tre procent, fler än 160 säker-

hetsobservationer och -anmälningar gjordes och för fjärde 

året i rad inträffade inga arbetsolyckor. ”Viktigare än nume-

riska mål är dock att förstå det som ligger bakom siffrorna.  Att 

målen kan uppnås förutsätter nämligen att personalen upp-

lever att arbetssäkerhet är viktigt och deltar i dess utveckling 

genom att aktivt göra konkreta observationer på sin arbets-

miljö”, berättar Rauno Tuokkola, arbetarskyddschefen på 

Westenergy. 

Förebyggande verksamhet är en hörnsten för säkerhet. På 

Westenergy behandlas nya säkerhetsobservationer och 

-anmälningar dagligen i samband med morgonmötet, och 

samtidigt fastställs korrigerande eller förebyggande åtgärder 

samt tidtabell för genomförandet. ”Vi har en bra säkerhets-

kultur. Alla är engagerade i noll olyckor-tänkandet, och även 

utomstående aktörer är aktiva och rapporterar sina säkerhets-

observationer”, berömmer Tuokkola. För att stöda behand-

lingen av säkerhetsobservationer togs en ny plattform i bruk 

under fjolåret, som gör det möjligt att skicka en säkerhetsan-

mälan direkt från mobiltelefonen och vid behov även bifoga 

bilder till anmälan. 

Säkerhetsobservationer leder ofta till konkreta förbättringar 

och ombyggnadsarbeten, så det är ingen slump att det är 

Westenergys underhållschef som även fungerar som ar-

betsskyddschef. ”I fjol förbättrades arbetstagarnas säkerhet 

bl.a. genom att installera avstängningsventiler i bottenslagg-

utmatarna samt genom att utvidga plattformar inne i anlägg-

ningen. Riskbedömningen kompletterades för rökgasskrub-

berns del, och till bedömningen inkluderades också risker för 

psykisk belastning som kartlades med ett elektroniskt fråge-

formulär. Den bärande tanken är att identifiera faromoment 

och risker redan innan det inträffar olyckor”, berättar Tuokkola. 

En välmående och motiverad personal spelar en mycket vik-

tig roll i att skapa ett bra arbetsklimat och uppnå mål, därför 

Arbetsolyckor

0
Personalens  
sjukfrånvaro 

2,2 %

Säkerhets-
observationer 

193

satsar man på Westenergy på mångsidig personalutbildning 

och utvecklande av arbetsklimatet. Med varje enskild anställd 

hålls en utvecklingsdiskussion där man går igenom mål och 

på basen av den skapas en individuell utbildningsplan där 

man flätar samman både bolagets behov och de kompetens-

områden som den enskilda arbetstagaren vill utveckla och 

fördjupa sig i. För att upprätthålla arbetsgemenskapen ord-

nas det årligen rekreationsdagar med olika slags evenemang 

och jippon. I fjol fick personalen delta i en lekfull tävling med 

ekoskytte och olika uppgifter som satte deltagarnas finger-

färdighet på prov på Reinon Tupa i Kurikka. Westenergy har 

även ett eget gym som de anställda fritt kan använda.

 

Westenergy deltog i tävlingen Årets Arbetsgivare i Vasa 

2019 på grund av anmälan från fler anställda. Westenergy 

placerade sig fint bland finalisterna.  

Säkerhets-
observationer leder  

ofta till konkreta  
förbättringar och 

ombyggnads-
arbeten. 

Det görs många  
satsningar på  

personalutbildning  
och utvecklande av  

arbetsklimatet. 

I vår digitala årsberättelse kan du läsa mera om  
hur Westenergy främjar arbetssäkerheten på  
anläggningen.  
2019.WESTENERGY.FI



Metallprodukter

Avfall till återvinning

Återvinningsprodukter

Betongprodukter

MineralerSortering & processering

Jordbyggnad

Westenergys roll inom 
cirkulär ekonomi

Användningsgrad

90,6 %

Anställda

35

Elektricitet

113
GWh

Avfall till
energiutnyttjande

195 590 t

Utnyttjat avfall

189 638 t

Driftstimmar

8 187 h

Fjärrvärme

379
GWh

Aska

30 834 t

Metall

378 t

3 232 t



MILJÖ

Vi jobbar för en renare och mer hållbar värld. 



Läs mer om hur askan kommer till nytta i vår 
digitala årsberättelse på nätet:
2019.WESTENERGY.FI

Mer information om rökgasskrubberns funktionsprincip och 
kondensvatten finns i vår digitala årsberättelse på nätet:   
2019.WESTENERGY.FI Bild: Mirkku Merimaa / Suomen Erityisjäte Oy.

MILJÖ
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Övervakning av utsläpp och 
avfallskvalitet är centrala i 

miljöverksamheten

Utgångspunkten för bolagets verksamhet är att följa bes-

tämmelserna i miljötillståndet. ”I miljötillståndet ges många 

riktlinjer bl.a. för kontroll av bränsle, utsläpp och restprodukter 

samt för uppföljning av miljöns tillstånd. Det är främst dessa 

saker som jag koncentrerar mig på i mitt arbete”, berättar mil-

jöchefen Tanja Västi på Westenergy. 

Riktlinjerna i miljötillståndet har en väsentlig koppling till de 

bränslen som används. Eftersom det i anläggningen utvinns 

källsorterat samhällsavfall som jämfört med andra bränslen 

inom energiproduktionen har stora variationer i konsisten-

sen, är det extra viktigt med kvalitetskontroll.  ”Vårt mål är att 

årligen granska 100 lass. Även om de representerar en bråk- 

del av alla lass som tas emot vid anläggningen, erbjuder de 

oss viktig information om hur sorteringen fungerar. Gransk- 

ningarna har visat att andelen metallavfall och farligt avfall 

har hållits på ungefär samma nivå medan andelen bygg- 

och rivningsavfall varit på uppåtgående sedan förbudet att 

deponera organiskt avfall trädde i kraft år 2016. Bygg- och 

rivningsavfall lämpar sig inte för återvinning, vilket gör att 

det tyvärr ofta blir kvar vid energiåtervinningsanläggningar-

na. Man kan inte heller använda det för utvinning av energi,  

eftersom isoleringsull, betong och tegelstenar inte kan för- 

brännas medan PVC-plast och gips i förbränningsprocessen 

blir sura föroreningar”, förklarar Västi.

Sura föroreningar, det vill säga klorider och svavelföreningar 

i rökgasen kan effektivt renas med hjälp av den nya rökgas- 

skrubbern, men på lång sikt orsakar de korrosion i pannans 

rörsystem, som blir dyrt och tidskrävande att byta ut. Des-

sutom finns det en risk för att fel slags bränsle kan försvaga 

askans duglighet för återanvändning. Därför ska det också 

framöver vara viktigt med kvalitetskontroll av bränsle.

Bakom beslutet om ibruktagande av rökgasskrubbern fanns 

medvetenhet om att utsläppsnormerna på sikt stramas åt. 

Det visade sig att tidpunkten för ibruktagandet av skrub-

bern var exakt rätt då det så kallade BREF-dokumentet för 

avfallsbehandling (Reference Document on Best Available 

Techniques) blev klart i slutet av 2019. I dokumentet definie-

ras bästa praxis och gränsvärden för rökgasutsläppen inom 

avfallshanteringsanläggningarna i EU-länderna. Det visar att 

utsläppsgränserna inom snar framtid kommer att bli strän-

gare just för de sura föroreningarnas del, men dokumentet 

ASKA BLIR JORDBYGGNADSMATERIAL OCH RÅVARA 
FÖR BETONGPRODUKTER
På Westenergy uppstår årligen cirka 30 000–35 000 ton 

bottenslagg som består av aska och metaller och som kan 

återanvändas nästan hundraprocentigt. Askan används som 

råvara för betongprodukter och jordbyggnad av Lakeuden 

Etappi Oy och Suomen Erityisjäte Oy, medan metallerna som 

separerats från askan  förs vidare till återvinning.

innehåller också nya bestämmelser om till exempel mätnin-

gar och mätinstrumentens funktionalitet. ”Vi är verksamma i 

en bransch som berörs av tämligen hårda miljöbestämmelser. 

I vår verksamhet följer vi branschens miljöförordningar och 

-bestämmelser samt strävar efter att optimera anläggningens 

verksamhet så att dess inverkan på miljön är så liten som möj- 

lig. Under år 2020 strävar vi efter att utreda vilket sätt för till- 

varatagande av koldioxid som skulle vara förnuftigast att ta i 

bruk på Westenergy”, säger Västi.

Vi strävar efter att  
optimera anläggningens 
verksamhet så att dess 
inverkan på miljön är så 

liten som möjlig.

Granskningen av  
avfallskvaliteten ger oss 

viktig information om hur 
sorteringen fungerar. 
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Här hittar du information om resultaten av Westenergys utsläppsmätningar från år 2019.
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Obs! 

1 mg = 1 milligram = en tusendel av ett gram eller 0,001 gram

Mer information om resultaten av utsläppsmätningarna samt 
kemikalieåtgången finns i vår digitala årsberättelse på nätet: 
2019.WESTENERGY.FI

1 µg = 1 mikrogram = en miljondel av ett gram eller 

0,000001 gram

CO (kolmonoxid) mg/Nm3 HF (fluorväten) mg/Nm3

SO2 (svaveldioxid) mg/Nm3 NOx (kväveoxider) mg/Nm3

NH3 (ammoniak) mg/Nm3 Hg (kvicksilver) µg/Nm3



Vi tar varje år emot tusentals besökare som, förutom informationen om bolagets och 
anläggningens verksamhet, även får höra om cirkulär ekonomi, energiproduktion och 

utvinnande av energi samt deras roll i samhället i ett vidare perspektiv.

GEMENSKAP
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Aktiv kommunikation  
om cirkulär ekonomi och  

utvinning av energi 

Westenergy är ett bolag inom cirkulär ekonomi och fungerar 

som en länk mellan den kommunala avfallshanteringen och 

energisektorn. Båda branscherna har särskilt under det gång- 

na årtiondet genomgått en drastisk förändring, och West- 

energy strävar efter att aktivt kommunicera denna utveckling 

till invånarna inom sitt omfattande verksamhetsområde.  

”Vi tar varje år emot tusentals besökare som, förutom infor-

mationen om bolagets och anläggningens verksamhet, även 

får höra om cirkulär ekonomi, energiproduktion och utvin-

nande av energi samt 

deras roll i samhället i ett 

vidare perspektiv. Största 

delen av Westenergys 

besökare är elev- och 

studentgrupper, och ett 

studiebesök hos oss har 

i många läroanstalter inom vårt verksamhetsområde bli-

vit en central del av miljöfostran och energiundervisningen. 

Besöket är ett effektivt sätt att lära sig förstå hur elektricitet 

och fjärrvärme egentligen blir till och vad som sker med vårt 

skräp.”, berättar Westenergys informatör Sanna Hautamaa, 

som tar emot största delen besökargrupperna. I fjol hade 

Westenergy cirka 2 000 intresserade besökare. 

Besöken i anläggningen utgör en central del av bolagets 

kommunikation, men det finns också många andra sätt vi 

kommunicerar med våra intressentgrupper. ”Vi informerar 

aktivt om aktuella händelser och annat aktuellt som sker i 

bolaget och träffar invånare från vårt verksamhetsområde på 

olika mässor och vid olika evenemang. Vår informatör Sanna 

producerar intressant innehåll till olika sociala medier, och vi 

har kontinuerligt fått nya följare. I fjol deltog vi i evenemanget 

Kiertotalousviikko som arrangerades av Vasa yrkeshögskola, 

ett seminarium om cir-

kulär ekonomi under 

EnergyWeek samt eve-

nemanget The Energy 

Day, en mötesplats för 

regionens företag och 

studerande, som ord-

nades vid Vasa universitet. År 2019 inledde vi också ett ak-

tivt arbete för att förnya bolagets grafiska profil, så bland 

annat vår webbplats har genomgått en total förnyelse. Aktiv 

kommunikation om aktuella teman har varit en central del 

av Westenergys verksamhet ända sedan bolaget grunda-

des”, säger Westenergys kvalitets- och kommunikations- 

ansvarig Riina Kivikangas. 

Samarbete med studerande är en viktig del av vårt samhäll-

sengagemang. ”Vi erbjuder möjligheter att sommarjobba 

inom produktionen, underhållet och administrationen, och en 

del studerande har jobbat som besöksansvariga och presen-

terat bolagets verksamhet för besökargrupper. Särskilt under 

de mest intensiva besöksmånaderna har besöksansvariga 

varit till stor hjälp; samtidigt får dessa studerande värdefulla 

färdigheter i att tala inför publiken och lär sig naturligtvis my-

cket om cirkulär ekonomi och energifrågor”, säger Kivikangas. 

Westenergy har även erbjudit sommarjobbmöjligheter för 

unga. I fjol anställde vi tre 16-åringar för att ta hand om an-

läggningens stora gårdsplan och grönområden.

Det har också årligen skrivits slutarbeten om olika teman på 

Westenergy. I fjol gjordes ett examensarbete om utmanin-

garna och möjligheterna kring anläggningens effekthöjning. 

Bekanta dig med slutarbeten som skrivits om 
Westenergy. 
WESTENERGY.FI/STUDENTSAMARBETE

Det har årligen  
skrivits slutarbeten  
om olika teman på  

Westenergy.

I många läroanstalter är ett  
studiebesök till Westenergy en  
central del av miljöfostran och  

energiundervisningen. 



Bra funktion med framgångsrikt genomförda investeringar och underhållsstopp  
säkerställde även att det ekonomiska resultatet blev bättre än förväntat.

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE
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Westenergy Oy Ab registrerades i handelsregistret 1.1.2008. 

Bolagets företags- och organisationsnummer är 2165379 

– 9 och hemorten är Korsholm. Bolaget ägs av Oy Botnia-

rosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy,  

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

räkenskapsperioden var bolagets elfte. Westenergys huvud- 

uppgift är att driva en avfallsförbränningsanläggning. Bola-

get fungerar enligt självkostnadsprincipen och delar inte ut 

dividender.

På den egna tomten i Kvevlax, Korsholm, lät bolaget bygga 

en anläggning som är specialiserad på energiutnyttjande 

och förädlande av det samhällsavfall som inte lämpar sig för 

materialåtervinning, och säljer avfallshanteringstjänster till 

sina aktieägare enligt självkostnadsprincipen. Energin som 

produceras i anläggningen omvandlas i samarbetspartens 

Vasa Elektriska Ab:s anläggning till elektricitet och fjärrvärme. 

Westenergys anläggning färdigställdes och togs i bruk i au-

gusti 2012.

År 2019 var utmanande för Westenergy. Under det gångna 

året genomförde bolaget mycket omfattande investeringar 

och ombyggnadsarbeten. Trots det lyckades vi på anlägg-

ningen utnyttja nästan lika stor mängd avfall som under fö-

regående år.  Anläggningens användningsgrad låg på en bra 

nivå, även om den var något lägre än under föregående år. 

Bra funktion med framgångsrikt genomförda investeringar 

och underhållsstopp säkerställde även att det ekonomiska 

resultatet blev bättre än förväntat. Omsättningen ökade en 

aning jämfört med föregående år. Bidragande faktorer var 

särskilt de ökade avfallsleveranserna samt ökningen av fjärr- 

värmeleveranserna efter de gjorda investeringarna. Värdet 

på avfallsleveranserna och fjärrvärmeleveranserna överskred 

således förväntningarna. Däremot var elpriset en besvikelse 

under det gångna året, och även om det levererades mera el 

än tidigare, minskade elleveransernas värde en aning, jäm-

fört med föregående år. Försäljningen av bottenslagg och de 

metaller som separeras från den överskred förväntningarna, 

men var lite mindre än under föregående år. I tabellen nedan 

presenteras de mest centrala nyckeltalen.

Mängden bottenslagg som hanterades år 2019 blev lite min-

dre än under föregående år. Utvecklingsarbetet kring vida-

re förädling av bottenslaggen har dock framskridit i en bra 

riktning i samarbete med våra samarbetspartners Lakeuden 

Etappi Oy och Suomen Erityisjäte Oy. Hanteringen av bot-

tenslagg och verksamhetsmodellerna i anknytning till den 

har ytterligare effektiverats medan man lyckats få ner de re-

laterade kostnaderna. Underhållskostnaderna överskred den 

budgeterade nivån och var högre än under föregående år, 

främst på grund av de omfattande renoveringsarbeten som 

gjordes i samband med driftsstoppet för årsservice. Westen-

ergy hade i år ett cirka tre veckor långt driftsstopp för årsser-

vice och investeringar. Under driftsstoppet genomfördes ett 

exceptionellt stort antal underhålls-, reparations- och sane-

ringsarbeten samt investeringar. 

Kostnaderna för kemikalier förverkligades enligt planen. Totalt 

sett var förändringarna i Westenergys kostnader klart mindre 

än under föregående år och i allmänhet långt enligt den bud-

geterade nivån. 

Verksamhetsberättelse  
1.1 – 31.12.2019 

Under räkenskapsperioden 2019 var investeringarna totalt  

6 274 563 euro. Årets mest betydande investering var in-

vesteringen i rökgasskrubbern. Med investeringen strävar 

man efter att besvara de allt mer åtstramade miljönormerna i 

rökgasreningen, men samtidigt förbättrar investeringen även 

anläggningens energieffektivitet. Tack vare investeringen kan 

anläggningen mer effektivt uppfylla de rengöringskrav som 

definierades för rökgaser i EU:s BREF-dokument i slutet av 

år 2019. Samtidigt kan värmeenergin i rökgaserna utvinnas, 

vilket ökar Westenergys fjärrvärmeeffekt med ytterligare 

cirka 20 procent. Således växer även Westenergys roll som 

fjärrvärmeproducent i Vasaregionen ytterligare. Övriga bety-

delsefulla investeringar var bland annat kapacitetsökning av 

primärluftsystemet, avstängningsluckor till slaggsutmatarna, 

förnyande av transportband och kringutrustning för påsfilter, 

förnyande av reduktions- och säkerhetsventilen samt förny-

ande av glykolvärmeväxlaren.

Bolagets kassaflöde är fortfarande bra. Under det gångna 

året fick bolaget nytt kapital genom riktade aktieemissioner. 

Bolaget fick en ny betydande delägare, Loimi-Hämeen jä-

tehuolto Oy, och bolagets tidigare delägare Oy Botniarosk 

Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy och Vestia Oy köpte 

mera aktier i bolaget. En del av det nya kapitalet bokfördes i 

fonden för inbetalt fritt eget kapital. Bolaget har med hjälp av 

finansieringsinstrument skyddat nästan 100 % av sitt lång-

fristiga främmande kapital mot inverkan av ogynnsamma 

förändringar i finansmarknaden och ämnar på det sättet att 

minska bolagets resultatvariationer och ekonomiska risker. 

Westenergy har preciserat sin strategi under det gångna 

året. Bolagets strategi definieras långt av EU:s och Finlands 

mål i klimatfrågor och frågor kring cirkulär ekonomi. West- 

energy fattar beslut om och söker framtida lösningar tillsam-

mans med sina ägarbolag och eventuella övriga samarbets-

partners. Westenergy har varit en föregångare i sin bransch 

och varit med om att fastställa ett Green Deal-paket för bran-

schen. Westenergy är starkt med och stöder utrednings- och 

forskningsprojekt som baserar sig på cirkulär ekonomi-tän-

kandet och klimatfrågor. Tillsammans med Vasa universitet 

och VEBIC har bolaget haft tätt samarbete kring dessa teman.  

Utgående från strategiarbetet har man under räkenskapspe-

rioden inlett ett flertal utvecklingsprojekt i anslutning till bland 

annat tillvaratagande av koldioxid, mer effektivt utnyttjande 

av biobränslen, energiutvinning och förädling av de avfalls-

fragment som inte lämpar sig för materialåtervinning, utre-

dande av en eventuell tilläggskapacitet samt skapande av en 

vägkarta för cirkulär ekonomi och uppbyggande av ett eko-

system för energiåtervinningsbranschen. Bolaget har också 

varit aktivt med i att utveckla det lokala området för cirkulär 

ekonomi i samarbete med Korsholms kommun, Vasaregio-

nens Utveckling Ab och Ab Stormossen Oy.  

Westenergy Oy Ab förbinder sig till att följa den kvalitets-, 

miljö- och arbetshälso- och arbetssäkerhetspolitik som upp-

gjorts. Genom sina certifierade system strävar Westenergy 

Oy Ab till att kontinuerligt och övergripande utveckla både 

kvalitet och kostnadseffektivitet. Med hjälp av arbetshälso- 

och arbetssäkerhetssystemet kan man genom att identifie-

ra och kontrollera riskerna säkerställa personalens hälsa och 

funktionsförmåga samt höja nivån på bolagets arbetssäker-

hets- och arbetshälsovårdsverksamhet. Genom de åtgärder 

och program som finns fastställda i miljösystemet strävar 

Westenergy Oy Ab till att kontrollera miljöriskerna. West- 

energy Oy Ab rapporterar till sina intressenter om utveckling-

en av kvalitets-, miljö samt arbetshälso- och arbetssäkerhets-

aspekterna i huvudsak genom sin årsberättelse. Westener-

gys ledningssystem, som motsvarar kraven i kvalitets- (ISO 

9001:2015) och miljöstandarderna (ISO 14001:2015) samt 

kraven i den förnyade arbetshälso- och arbetssäkerhetsstan-

NYCKELTAL OM BOLAGETS PERSONAL 2019 2018 2017 2016 2015

Bolagets anställda 1.1, pers. 30 30 34 31 32

Bolagets anställda 31.12, pers. 33 32 32 34 30

Bolagets anställda i genomsnitt, pers. 35 36 37 35 34

Löner och arvoden, M € 2,27 2,22 2,25 2,16 2,04

Sjukfrånvaro, % av den totala arbetstiden (* 2,20 2,11 2,98 3,54 3,18

Arbetsolyckor, st./år 0 0 0 0 4

*) Innehåller sjukfrånvaron, frånvaro för vård av sjukt barn samt frånvaro på grund av arbetsolyckor och fritidsolyckor 

CENTRALA NYCKELTALEN 2019 2018 2017 2016 2015
Omsättning, meur 16,1 15,9 18,9 16,8 18,3

Utnyttjat avfall, ton 189 638 190 679 188 208 163 118 168 355

Användningsgrad, % 93,5 95,5 94,9 82,1 85,1
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darden (ISO 45001:2018), har auditerats under år 2019 av 

utomstående, oberoende auditerare.

Vid början av räkenskapsperioden hade bolaget 30 anställ-

da och vid räkenskapsperiodens slut 32 anställda. I medeltal 

har mängden anställda under 2019 varit 35 personer. De av 

bolaget utbetalda lönerna och arvodena uppgick år 2019 till  

2 266 380 euro. På föregående kan ses nyckeltal om bola-

gets personal.

Under den gångna räkenskapsperioden har bolagets styrel-

se bestått av Heikki Halla-aho (ordförande), Paavo Elonie-

mi (viceordförande), Ragnvald Blomfeldt, Paavo Hankonen, 

Jouko Huumarkangas, Ari Perälä, Harri Virtanen och Gunbritt 

Tallbäck (ordinarie medlemmar). Styrelsen har sammanträtt 

sammanlagt tio gånger under den gångna räkenskapsperi-

oden. Olli Alhoniemi har fungerat som bolagets verkställan-

de direktör. CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy har 

fungerat som bolagets ordinarie revisor, med Kjell Berts, CGR, 

som huvudrevisor.

Westenergy Oy Ab och Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy har 

under räkenskapsperioden slutfört förhandlingarna om ägar- 

arrangemang, varvid Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy blev en 

betydande ägare i bolaget. Också förhandlingar om föränd-

ringar i ägarandelar med de nuvarande ägarbolagen slutför-

des. Bolagets ägare sedan tidigare, Oy Botniarosk Ab, Lakeu-

den Etappi Oy, Millespakka Oy och Vestia Oy ökade på sitt 

aktieinnehav i bolaget. 

Under bolagsstämman 7.6.2019 fattades ett beslut om att 

emittera 3 903 873 nya aktier med teckningspriset 2 euro/

aktie. Aktieemissionen riktades till Loimi-Hämeen Jätehuolto 

Oy, Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy 

och Vestia Oy. Det fanns vägande ekonomiska skäl för den 

riktade emissionen enligt 9 kap. 4 § 1 mom.  i aktiebolagsla-

gen, eftersom syftet var att förstärka bolagets ekonomiska 

ställning samt garantera en tillräcklig tillgång till råvaror. Teck-

ningstiden för aktier var 6–18.11.2019, och aktierna tecknades 

och betalades senast 18.11.2019. Av teckningspriset bokför-

des i aktiekapital 1 euro/aktie och resten (3 903 873 euro) 

bokfördes i fonden för inbetalt fritt eget kapital. Bolagets nya 

aktier och nytt kapital registrerades 11.12.2019. 

Genom ägararrangemang förstärks Westenergy Oy Ab:s 

ägarunderlag, vilket säkerställer tillräckliga avfallsleveranser 

långt in i framtiden och möjliggör att Westenergy kan erbjuda 

en kostnadseffektiv service till sina ägare. Westenergys nu-

varande ägarbolag har hittills genom avtal skaffat avfall som 

inte lämpar sig för materialåtervinning för energiutvinning, 

även från områden utanför sina verksamhetsområden. 

På grund av de nya ägararrangemangen uppdaterades också 

de delägar- och leveransavtal som styr verksamheten mellan 

delägarna och bolaget.  Ägarandelarna är fortsatt i proportion 

till bolagens leveranskvoter. Bolagets instruktioner har upp-

daterats och nya aktier har antecknats i aktieregistret. 

18.12.2019 ordnades en extra bolagsstämma. Bolagets sty-

relse anhöll om att få avgå 31.12.2019, och under den extra 

I följande tabell presenteras ägarna i Westenergy Oy Ab samt deras aktieinnehav och ägarandel i bolaget.

stämman utsågs en ny styrelse, vars mandatperiod inled-

des 1.1.2020. Till styrelsen valdes sex medlemmar. Den nya 

styrelsen består av är Paavo Eloniemi (ordförande), Ragn-

vald Blomfeldt (vice ordförande), Paavo Hankonen, Jouko 

Huumarkangas, Teuvo Suominen ja Harri Virtanen (ordi-

narie medlemmar). Bolagets nya styrelse har registrerats 

29.1.2020.     

Efter räkenskapsperiodens slut har det inte inträffat något 

anmärkningsvärt.

Bolagets registrerade aktiekapital var i slutet på räkenskaps-

perioden 15 903 873 euro. Bolaget har 15 903 873 aktier. 

Aktierna omfattas av bolagsordningens 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 bolaget fungerar enligt självkostnadsprincip är det inte 

ändamålsenligt att jämföra ekonomiska nyckeltal med vinst-

strävande företagsverksamhet för att skapa en bild av den 

ekonomiska situationen eller resultatet. 

I enlighet med bolagsordningens 3 § delar bolaget inte ut di-

vidender. Styrelsen framför att bolagets förlust på 4 173,61 

euro flyttas till bolagets kapitals vinst-/förlustkonto.

Vasa 2.4.2020 

Westenergy Oy Ab, Styrelse

AKTIER OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN EFTER ÄNDRINGARNA

Bolag Aktier Ägarandel, %

Oy Botniarosk Ab 1 050 000 6,60 %

Millespakka Oy 600 000 3,77 %

Vestia Oy 3 100 000 19,49 %

Lakeuden Etappi Oy 4 200 000 26,41 %

Ab Stormossen Oy 3 953 873 24,86 %

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 3 000 000 18,86 %

Nytt aktiekapital 15 903 873 100,00 %
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Valuta EUR 1.1 2019 - 31.12 2019 1.1 2018 - 31.12 2018
OMSÄTTNING 16 062 679,32 15 908 304,24
 Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor

 Inköp under räkenkapsperioden -3 575 319,93 -4 900 498,19
 Ökning (+) eller minskning (-) av lager -42 008,94 -218 577,90
Köpta tjänster -1 949 238,12 -1 309 786,53
Material och tjänster sammanlagt -5 566 566,99 -6 428 862,62

Personalkostnader
 Löner och arvoden -2 266 380,41 -2 224 827,68
 Lönebikostnader

  Pensionskostnader -382 792,89 -402 370,14
  Övriga lönebikostnader -49 599,50 -43 885,37
Personalkostnader sammanlagt -2 698 772,80 -2 671 083,19

Avskrivningar och nedskrivningar
 Avskrivningar enligt plan -6 549 305,27 -6 492 276,64
Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt -6 549 305,27 -6 492 276,64

Övriga rörelsekostnader -1 729 022,44 -1 744 464,47
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) -480 988,18 -1 428 382,68
Finansiella intäkter och kostnader
 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 83,50 5,69
 Räntekostn. och övriga finans. kostnader -950 362,06 -1 078 698,31
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -950 278,56 -1 078 692,62
VINST (FÖRL.) FÖRE EXTRAORD. POSTER -1 431 266,74 -2 507 075,30
Extraordinära poster
 Extraordinära kostnader 1 427 093,13 2 527 093,13
Extraordinära sammanlagt 1 427 093,13 2 527 093,13
 RÄKENSK.PERIODENS VINST (FÖRLUST) -4 173,61 20 017,83

Valuta EUR 31.12 2019 31.12 2018
AKTIVA
 BESTÅENDE AKTIVA
 Immateriella tillgångar
  Immateriella rättigheter 179 662,77 97 249,95
  Övriga immateriella tillgångar 3 412 027,08 5 118 040,69

 Immateriella tillgångar sammanlagt 3 591 689,85 5 215 290,64

 Materiella tillgångar
  Mark- och vattenområden

   Ägda tillgångar 711 581,18 711 581,18
  Byggnader och konstruktioner

   Ägda tillgångar 24 324 820,36 25 405 000,92
  Maskiner och inventarier 40 625 785,61 38 286 808,82

  Övriga materiella tillgångar 103 122,24 13 060,00

  Materiella tillgångar sammanlagt 65 765 309,39 64 416 450,92
 BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT 69 356 999,24 69 631 741,56

 RÖRLIGA AKTIVA
 Omsättningstillgångar
  Material och förnödenheter 1 549 703,98 1 591 712,92
 Omsättningstillgångar sammanlagt 1 549 703,98 1 591 712,92

 Fordringar
  Kortfristiga

   Kundfordringar 1 388 723,16 895 656,38
   Latenta skattefordringar 362 866,80 342 535,00
   Övriga fordringar 324 425,45 51 167,82
   Resultatregleringar 38 566,85 49 416,44
   Kortfristiga sammanlagt 2 114 582,26 1 338 775,64

 Kassa och bank 3 360 448,58 5 085 720,16
 RÖRLIGA AKTIVA SAMMMANLAGT 7 024 734,82 8 016 208,72
 AKTIVA SAMMANLAGT 76 381 734,06 77 647 950,28

Resultaträkning Balansräkning
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Valuta EUR 31.12 2019 31.12 2018
PASSIVA
 EGET KAPITAL
 Aktiekapital 15 903 873,00 12 000 000,00

 Övriga fonder
  Fond för inbetalt fritt eget kapital 3 903 873,00 0,00
  Fond för verkligt värde -1 451 467,20 -1 370 140,00
  Övriga fonder sammanlagt 2 452 405,80 -1 370 140,00
 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkensk.per. -24 359,22 -44 377,05
 Räkenkapsperiodens vinst (förlust) -4 173,61 20 017,83
 EGET KAPITAL SAMMANLAGT 18 327 745,97 10 605 500,78
 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
 Avskrivningsdifferens 1 795 628,85 3 222 721,98
 AVSKRIVNINGSDIFFERENS 1 795 628,85 3 222 721,98

 FRÄMMANDE KAPITAL
 Långfristiga
  Skulder till kreditinstitut 45 000 000,00 52 000 000,00
 Långfristiga sammanlagt 45 000 000,00 52 000 000,00
 Kortfristiga
  Skulder till kreditinstitut 7 000 000,00 7 000 000,00
  Erhållna förskott 250 515,60 115 620,00
  Skulder till leverantörer 1 589 008,97 1 700 720,27
  Övriga skulder 69 625,07 69 252,59
  Resultatregleringar 2 349 209,60 2 934 134,66
  Kortfristiga sammanlagt 11 258 359,24 11 819 727,52
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 56 258 359,24 63 819 727,52
PASSIVA SAMMANLAGT 76 381 734,06 77 647 950,28

Valuta EUR 31.12 2019 31.12 2018
 RÖRELSEVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE
Vinst (förlust) före extraordinära poster -1 431 266,74 -2 507 075,30
Korrektivposter:

 Avskrivningar enligt plan 6 549 305,27 6 492 276,64
 Finansiella intäkter och kostnader 950 278,56 1 078 692,62
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 6 068 317,09 5 063 893,96

Förändring av rörelsekapital:
 Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. räntefria rörelsefordr. -775 806,62 -159 785,16
 Ökning(-)/minskning(+) av omsättningstillgångar 42 008,94 218 577,90
 Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga räntefria skulder -561 368,28 -555 892,13
Rörelseverksamh. kassaflöde före finans. poster och skatter 4 773 151,13 4 566 794,57

Bet. räntor o. bet. rörelseverksamhetens övr. finans. kostn -950 362,06 -1 078 698,31
Erhållna finansiella intäkter från rörelseverksamheten 83,50 5,69
Kassaflöde före extraordinära poster 3 822 872,57 3 488 101,95
 RÖRELSEVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE (A) 3 822 872,57 3 488 101,95

 INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE:
 Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -6 274 562,95 -252 485,17
 INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE (B) -6 274 562,95 -252 485,17

 FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE:
Betald ökning av eget kapital 7 807 746,00 0,00
 Fonden för verkligt värde, förändring -81 327,20 129 183,20
 Amortering av långfristiga lån -7 000 000,00 -1 000 000,00
 FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE (C) 726 418,80 -870 816,80

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C) ÖKNING (+)/ 
MINSKNING(-)

-1 725 271,58 2 364 799,98

 LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 5 085 720,16 2 720 920,18
 LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 3 360 448,58 5 085 720,16

Balansräkning Kassaflödesanalys
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TILLGÅNG Uppskattad livslängd år Avskrivningsmetod

Immateriella tillgångar 5 planavskrivning

Övriga immateriella tillgångar 10 planavskrivning

Byggnad 40 planavskrivning

Maskiner och inventarier, produktionens maskiner och 

anläggningar

5-20 planavskrivning

31.12.2019 31.12.2018

Aktiverade under räkenskapsperioden 0,00 0,00

Aktiverade räntor totalt 4 187 014,14 4 187 014,14

Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1. 2 930 909,87 2 512 208,46

Räkenskapsperiodens avskrivningar 418 701,41 418 701,41

Upplupna avskrivningar 3 349 611,28 2 930 909,87

Oavskrivet 837 402,86 1 256 104,27

PRINCIPER FÖR UTARBETANDE AV BOKSLUT

Bestämmelser som iakttas
Bokslutet har upprättats med beaktande av bestämmelserna gällande småföretag (2 och 3 kap. i statsrådets förordning om 

uppgifter som skall tas upp i små- och mikroföretags bokslut).

Derivat
Bolaget har ingått ett avtal om räntederivat i syfte att kontrollera räntenivån. Säkringsredovisning tillämpas på räntederivat. 

Säkringsinstrumentets resultateffekt registreras samtidigt som säkringsobjektet. Orealiserade värdeförändringar tas upp i det 

egna kapitalets fond för verkligt värde. I det verkliga värdet har den beräknade restituerade skatten beaktats. 

ÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGS PRINCIPER 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 brukstiden på tillgången.

I övrigt har vid upprättandet av bokslutet värderings- och periodiseringsprinciperna och -metoderna i förordningen om upp-

gifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut iakttagits. 

AKTIVERADE RÄNTEUPPGIFTER
 

Oavskriven ränteutgift som finns bland immateriella tillgångar är enligt följande:

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 2019 2018
Immateriella rättigheter
 Anskaffningsutgift 1.1. 108 055,50 88 130,50
 Ökningar 104 930,50 19 925,00
Anskaffningsutgift 31.12 212 986,00 108 055,50
 Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1. 10 805,55 0,00
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 22 517,68 10 805,55
Upplupna avskrivningar 33 323,23 10 805,55
Bokföringsvärde 179 662,77 97 249,95

Övriga immateriella tillgångar
 Anskaffningsutgift 1.1. 17 060 135,93 17 060 135,93
Anskaffningsutgift 31.12 17 060 135,93 17 060 135,93
 Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1. 11 942 095,24 10 236 081,63
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 1 706 013,61 1 706 013,61
Upplupna avskrivningar 13 648 108,85 11 942 095,24
Bokföringsvärde 3 412 027,08 5 118 040,69

MATERIALLA TILLGÅNGAR 2019 2018
Mark- och vattenområden
 Anskaffningsutgift 1.1. 711 581,18 711 581,18
 Ökning 0,00 0,00
Anskaffningsutgift 31.12. 711 581,18 711 581,18

Byggnader
 Anskaffningsutgift 1.1. 32 845 367,33 32 845 367,33
 Ökning 96 912,57 0,00
 Minskning

Anskaffningsutgift 31.12. 32 942 279,90 32 845 367,33
 Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1. 7 440 366,41 6 263 273,28
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 1 177 093,13 1 177 093,13
Upplupna avskrivningar 8 617 459,54 7 440 366,41
Bokföringsvärde 24 324 820,36 25 405 000,92

Maskiner och inventarier
 Anskaffningsutgift 1.1. 60 406 420,99 60 173 860,52
 Ökning 5 982 657,64 232 560,47
 Minskning

Anskaffningsutgift 31.12. 66 389 078,63 60 406 420,99
 Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1. 22 119 612,17 18 521 247,52
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 3 643 680,85 3 598 364,65
Upplupna avskrivningar 25 763 293,02 22 119 612,17
Bokföringsvärde 40 625 785,61 38 286 808,82

Noter
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EGET KAPITAL

FRÄMMANDE KAPITAL

EGET KAPITAL 31.12.2019 31.12.2018
Bundet
 Aktiekapital 1.1. 12 000 000,00 12 000 000,00

 Räkenskapsperiodens förändringar 3 903 873,00
 Aktiekapital 31.12. 15 903 873,00 12 000 000,00

 Fond för verkligt värde -1 451 467,20  -1 370 140,00

 Bundet eget kapital totalt 31.12. 14 452 405,80 10 629 860,00

Fritt
 Fond för placerat fritt eget kapital i början av  
 räkenskapsperioden

0,00 0,00

 Räkenskapsperiodens förändringar 3 903 873,00 0,00

 Fond för placerat fritt eget kapital i slutet av  
 räkenskapsperioden

3 903 873,00 0,00

 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder -24 359,22 -44 377,05

 Dividendutdelning 0,00 0,00

 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) -4 173,61 20 017,83

 Fritt eget kapital totalt 3 875 340,17 -24 359,22 

Eget kapital totalt 18 327 745,97 10 605 500,78

Det finns inga utdelningsbara medel 31.12 2019

MATERIALLA TILLGÅNGAR 2019 2018

Övriga materiella tillgångar
 Anskaffningsutgift 1.1 13 060,00 13 060,00

 Ökning 90 062,24 0,00

 Minskning

Anskaffningsutgift 31.12 103 122,24 13 060,00

 Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1 0,00 0,00

  Räkenskapsperiodens avskrivningar 0,00 0,00

Upplupna avskrivningar 0,00 0,00

Bokföringsvärde 103 122,24 13 060,00

SPECIFIKATION AV FRÄMMANDE KAPITAL 2019 2018
Långfristigt
 Skulder till kreditinstitut 45 000 000,00 52 000 000,00

Kortfristigt
 Skulder till kreditinstitut 7 000 000,00 7 000 000,00
  Skulder till leverantörer 1 589 008,97 1 700 720,27
 Resultatregleringar 2 349 209,60 2 934 134,66
 Övriga skulder 69 625,07 69 252,59
 Erhållna förskott 250 515,60 115 620,00

Totalt 56 258 359,24 63 819 727,52

PERSONALKOSTNADER 2019 2018
Räkenskapsperioden löner 2 183 680,41 2 153 827,68

Arvoden till styrelsemedlemmar 82 700,00            71 000,00            

Pensionskostnader 382 792,89 402 370,14

Övriga lönebikostnader 49 599,50 43 885,37

Personalkostnader totalt                            2 698 772,80 2 671 083,19

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2019 2018
 Ränteintäkter 83,50 5,69

 Räntekostnader -950 362,06 -1 078 698,31

Finansiella intäkter och kostnader totalt -950 278,56 -1 078 692,62

FORDRINGAR 2019 2018
Kortfristiga

 Försäljningsfordringar 1 388 723,16 895 656,38

 Övriga fordringar 324 425,45 51 167,82

 Resultatregleringar 38 566,85 49 416,44

Kortfristiga fordningar totalt 1 751 715,46 996 240,64

PERSONALEN OCH FÖRVALTNINGSORGANEN
 

Under räkenskapsperioden hade bolaget i genomsnitt 35 anställda.
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2019 2018

Skulder till kreditinstitut 8 600 000,00 9 300 000,00
2019 2018

Skulder för vilka bolaget gett företagsinteckning 

 Skulder till kreditinstitut 52 000 000,00 59 000 000,00

 Företagsinteckning 110 000 000,00 110 000 000,00

 Fastighetsinteckning 110 000 000,00 110 000 000,00

 I lånevillkoren ingår specialvillkor

  

Bankkonto med limit 200 000,00 200 000,00

 använd 0,00 0,00

Övriga garantier

 Bankgaranti 600 000,00 600 000,00

 

Övriga ansvarsförbindelser 2019 2018

Leasing 2 667,68 4 001,52

 som förfaller år 2020 1 333,84 1 333,84

Mervärdesskatteåterbäringsskyldighet 

för fastighetsinvestering

3 410 407,51 3 084 932,66

Dagbok, ADB

Huvudbok, ADB

Balansbok, bundet

Löneberäkning, skilt

Bankkonto, Handelsbanken  verifikationsslag 20

Inköpsfakturor   verifikationsslag 71

Elektroniska inköpsfakturor  verifikationsslag 73

Kassa- och memorialverifikat verifikationsslag 90

Moms.-registreringar  verifikationsslag 91

Övervälting    verifikationsslag 92

SÄKERHETER OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SOM FÖRFALLER SENARE ÄN OM FEM ÅR

BOKFÖRINGSBÖCKER UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ANVÄNDA VERIFIKATIONSSLAG

2019 2018

- 1 814 334,00 - 1 712 675,00

DERIVATAVTAL SOM SKYDD MOT RÄNTERISKER

Ränteswapavtalets nominellt värde 24 000 000 euro, 8.12.2017–8.12.2027, räntan 3 mån. Euribor. Bolaget får 3 månaders 

Euriborränta och betalar en fast ränta. 

Detta ränteswapavtal skyddar Westenergy Ab:s lån på 26,4 MEUR som förfaller om 4 år. Lånevillkoren omprövas 2020.

Ränteswapavtalets kassaflöden bokförs som resultat i perioder som motsvarar det skyddade lånets ränteflöden, från bokslu-

tets balansdag fram till 8.12.2027.

Avtalets gängse värde vid bokslutets balansdag:

Olli  
Alhoniemi 

VD

Jouko  
Huumarkangas 

Styrelsemedlem

Alf Ragnvald  
Blomfeldt

Styrelsemedlem

Paavo  
Eloniemi 
Ordförande

Teuvo  
Suominen 

Styrelsemedlem

Paavo  
Hankonen 

Styrelsemedlem

Harri  
Virtanen 

Styrelsemedlem

BOKSLUTET HAR SIGNERATS AV:

BOKSLUTSPÅTECKNING
Över utfördd revision har i dag avgivits berättelse. Vasa 9.4.2020 Kjell Berts, CGR
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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–

31.12.2019. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträk-

ning, 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 stadgan-

den 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 revision-

en och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-

räckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
bokslutet  

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprät-

tandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande 

bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gäl-

lande 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 fel-

aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verk-

ställande 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 av-

ser 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 felaktighe-

ter, 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 ga-

ranti för att en revision som utförs enligt god revisionssed all-

tid 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 tillsam-

mans 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 in-

ställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felak-

tigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentlighe-

ter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 

bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-

bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-

göra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-

heter 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 utfor-

ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 

till omständigheterna, men inte för att uttala oss om ef-

fektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 

som används och rimligheten i ledningens uppskatt-

ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om fort-

satt 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 fort-

sätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 

en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsbe-

rättelsen 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 revisionsbe-

vis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättel-

sen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 

att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu-

ren och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, 

och om bokslutet återger de underliggande transaktio-

nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisan-

de bild. 

Vi måste informera de som har ansvar för bolagets styrning 

om bland annat revisionens planerade omfattning och in-

riktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 

om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 

identifierat. 

ÖVRIGA RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER

Övrig information  

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övri-

ga informationen. Övrig information omfattar informationen i 

verksamhetsberättelsen. 

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberät-

telsen i samband med revisionen av bokslutet och i samband 

med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga 

motstridigheter mellan informationen i verksamhetsberättel-

sen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under 

revisionen eller om informationen i verksamhetsberättelsen i 

övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterli-

gare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen 

har upprättats enligt gällande bestämmelser.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättel-

sen 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 före-

kommer en väsentlig felaktighet i informationen i verksam-

hetsberättelsen bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att 

rapportera gällande detta. 

Vasa 9.4.2020

Ernst & Young Oy

revisionssamfund

Kjell Berts

CGR
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