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Westenergys uppgift är kritisk med tanke på  
samhällsfunktioner, för att vi säkerställer att både  

avfallshanteringen och energiproduktionen fungerar.

VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS 

ÖVERSIKT 



Ren, pålitlig och effektiv  
energiproduktion

Precis som i otaliga andra företag, satte den världsomfattande 

coronapandemin sin prägel även på Westenergys år 2020, 

med följder som ser ut att sträcka sig långt till år 2021. West- 

energys uppgift är kritisk med tanke på samhällsfunktioner, 

för att vi säkerställer att både avfallshanteringen och energi-

produktionen fungerar. Då pandemin bröt ut i vårvintern var 

vi tvungna att fatta snabba beslut för att trygga personalens 

hälsa och säkerhet och således även bolagets kärnfunktioner. 

Utöver ett flertal andra åtgärder övergick kontorspersonalen 

och den administrativa personalen till distansarbete, besöken 

till anläggningen avbröts och all fysisk kontakt minimerades 

på arbetsplatsen för att bekämpa smittspridning. Jag vill 

tacka vår personal för deras ypperliga arbetsinsats och lång-

siktighet under coronaåret. Åtgärderna har haft effekt, men 

det är ytterst viktigt att vi alla har tålamod att fortsatta iaktta 

dem tills pandemin avtar. 

Även om pandemin på många sätt ändrade särskilt våra ar-

betssätt, kunde bolagets kärnfunktioner tryggas. År 2020 

inledde Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Westenergys nyaste 

ägarbolag, sina avfallsleveranser till anläggningen, så vi an-

svarar nu för energiutnyttjande av det samhällsavfall som 

inte lämpar sig för materialåtervinning för cirka en halv miljon 

finländare. I fjol innebar det 194 000 ton samhällsavfall. Jag 

vill tacka alla våra ägarbolag för ett smidigt samarbete och ett 

aktivt tag i arbetet för att utveckla cirkulär ekonomi.

Under året satsade vi på att få anläggningen att fungera så 

effektivt som möjligt och med den högsta möjliga använd-

ningsgraden. Vi fick också bevisa rökgasskrubberns inver-

kan på verksamheten under ett års tidsperiod och är mycket 

nöjda med resultaten. Nu är anläggningens rökgaser även 

renare än tidigare, och i fjärrvärmeproduktionen medförde 

rökgasskrubbern en ökning på 55 gigawattimmar. År 2020 

producerade vi cirka 60 procent av fjärrvärmen i Vasas om-

råde – sammanlagt 402 gigawattimmar, det vill säga mer 

än någonsin tidigare under bolagets historia. I elproduktio-

nen blev vi något efter vårt mål med en produktion på 89 

gigawattimmar, något som i väsentlig grad berodde på det 

mycket låga elpriset. Även i fråga om användningsgraden 

blev vi litet efter vårt mål på grund av ett antal rörbrott som 

inträffade under sommaren och de underhållsstopp som följ-

de. I sin helhet är produktionssiffrorna för fjolåret mycket bra, 

men vi jobbar för att ytterligare utveckla anläggningens verk-

samhet i en renare och effektivare riktning. 

Vi säkerställer att både  
avfallshanteringen och  

energiproduktionen fungerar.

År 2020 producerade vi  
cirka 60 procent av all  

fjärrvärme i Vasas område.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT
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Genom att sluta avtal om lagring av Westenergys spillvärme 

i Vasa Elektriska Ab:s och EPV Energi Ab:s värmeenergilager 

tog vi igen säkra steg mot en mer miljövänlig energiproduk-

tion. Tack vare värmelagret i berggrunden kan den extra vär-

meenergin som Westenergy producerar i sommartid lagras 

och utnyttjas när uppvärmningsbehovet är större. På det här 

sättet kan skillnaden mellan mängden producerad energi och 

energibehovet jämnas ut. Ibruktagandet av energilagret är ett 

bra bevis på det fina samarbetet som görs i vår region för en 

renare och effektivare energiproduktion. Jag vill tacka Vasa 

Elektriska för ett fungerande samarbete!

Utvecklingen i energibranschen, både nationellt och på EU:s 

nivå, styrs starkt av målen om minskade utsläpp och särskilt 

målet om koldioxidneutralitet. Det är viktigt att även vi är 

med i den utvecklingen. På Westenergy har vi i samarbete 

med Vasa universitets innovationsplattform VEBIC startat ett 

projekt för att utreda hurdan teknologi som bäst skulle läm-

pa sig för tillvaratagande och utnyttjande, eller alternativt för 

lagring, av koldioxid i vår anläggning. Vi förde projektet mål-

medvetet framåt även under fjolåret och vi strävar efter en 

koldioxidneutral energiproduktion fram till slutet av årtiondet. 

Utöver projektet för tillvaratagande av koldioxid arbetar vi för 

att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi inom hela vårt 

verksamhetsområde. Dessutom är vi med på ett projekt som 

siktar på en mer effektiv produktion och distribution av biogas 

i hela Österbotten. 

Lagstiftningen i anknytning till energi- och avfallsbranschen 

håller på att genomgå stora förändringar. Eftersom Westen-

ergy fungerar i skärningspunkten mellan två olika branscher 

kommer dessa förändringar att påverka vår verksamhet och 

framtid från två håll. I vårt strategiarbete har vi strävat efter 

att identifiera utmaningarna i vår verksamhetsmiljö och vårt 

syfte är att trygga bolagets verksamhetsförutsättningar långt 

in i framtiden. Avfallets energiutnyttjande har en viktig roll i 

samhället, därför arbetar vi för att aktivt delta i de diskussioner 

som utgör ett underlag för förnyandet av lagstiftningen. Med 

våra samarbetspartners och intresseorganisationer håller vi 

på att skapa en egen Green Deal för branschen eftersom vi 

tror att vi med hjälp av gemensamma projekt och målpro-

gram kan nå målen för cirkulär ekonomi mycket effektivare 

än till exempel genom beskattning. Jag vill tacka bolagets 

styrelse för dess framtidsinriktade syn och aktiva tag när det 

gäller bolagets utveckling.

När man talar om mål kring återvinning och cirkulär ekonomi, 

vänds blickarna lätt mot avfallsbranschen. Det är dock viktigt 

att komma ihåg att målen för cirkulär ekonomi kan nås endast 

om man beaktar produkternas hela värdekedja vid planering 

av reglering. Redan i början av värdekedjan är det viktigt att 

tänka på produktens hela livscykel och planera vilka material 

som ska användas för produkter och vilka material som effek-

tivt kan återvinnas efter användningen. Det är också viktigt 

att man strävar efter att skapa en marknad för det återvunna 

materialet. Westenergy är med och bidrar till förändringen, 

men en reell förändring förutsätter samverkan genom hela 

värdekedjan. En renare och mer hållbar framtid byggs till-

sammans. 

OLLI ALHONIEMI 
Verkställande direktör

Avfallets energiutnyttjande 
har en viktig roll i samhället.
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Vi förvandlar avfall till el, värme och  
återvinningsbara material.

WESTENERGYS  
ANLÄGGNING



PRODUKTION

Användningsgrad

94,1 %
Utnyttjat avfall

193 675 t
Elektricitet

89 GWh
Fjärrvärme

402 GWh
Driftstimmar

8 263 h

Avloppsvatten

18 834 m3

Regn- och smältvatten 

30 853 m3

Kondensvatten

22 016 m3

Anställda

37

Pannaska

1 602 t

Rökgasreningsrester 
(APC)

4 804 t
Aska 

32 862 t
Metall

397 t

WESTENERGY I SIFFROR 2020 

WESTENERGYS ANLÄGGNING
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Rekordmängd fjärrvärme 

Ur energiproduktionens synvinkel var år 2020 betydande för 

att rökgasskrubbern medförde 55 gigawattimmar mera ener-

gi till vår fjärrvärmeproduktion. 

Westenergys betydelse för fjärrvärmeproduktionen i Vasas 

område har förstärkts varje år  – jämfört med år 2013 har vår 

fjärrvärmeproduktion ökat med 53 procent. För elproduktio-

nens del blev vi år 2020  något efter vårt mål på grund av det 

låga elpriset och optimeringen av fjärrvärmeenergi, även om 

våra mål för energiproduktionen i sin helhet nåddes. Anlägg-

ningens användningsgrad låg på en bra nivå (94,1 %), trots 

att målet inte helt nåddes på grund av tre skilda störningssi-

tuationer och de efterföljande underhållsåtgärderna. 

Vi strävar ständigt efter att anläggningens verksamhet ska 

bli renare och mer effektiv. Tack vare rökgasskrubbern har 

föroreningshalterna i luftutsläppen sjunkit avsevärt. Dessu-

tom kan vi med hjälp av skrubbern med samma mängd av-

fall utvinna 15–20 % mera värme än tidigare, vilket innebär 

att anläggningsspecifika utsläpp har minskat i motsvarande 

grad. Till och med den fukt som avfallet förbinder kan ut-

nyttjas med rökgasskrubbern. När fukten blir varmare bildas 

kondensvatten som efter reningen används i anläggningens 

egna processer.  År 2021 kommer vi att effektivera använd-

ningen av kondensvatten ytterligare, då vi börjar hantera det 

för att vattnet ska kunna användas som tilläggsvatten i fjärr- 

värmenätet.

I fjol togs också ett värmeenergilager som ägs av Vasa Elekt-

riskas och EPV Energi Ab i bruk. I fortsättningen kan den extra 

värmeenergin som Westenergy producerar i sommartid lag-

ras i energilagret och utnyttjas när uppvärmningsbehovet är 

större. Ibruktagandet av lagret i berggrunden möjliggör även 

att man i framtiden kan flytta anläggningens årsservice till en 

mer optimal tidpunkt ur energiproduktionens synvinkel.

Under det kommande året kommer anläggningsområdets 

infrastruktur att utvecklas genom att man bygger en ny väg- 

anslutning och ett fält för avfallets mellanlagring. Den nya väg- 

avslutningen och en vägningsstation ska förbättra logistiken 

i området och det nya fältet för mellanlagring gör att avfallet 

kan transporteras till mottagningshallen snabbare. Dessutom 

kommer det nuvarande mellanlagringsområdet att befrias för 

Stormossens egen användning. 

Under året producerade vi  
totalt 402 gigawattimmar  
fjärrvärme, eller cirka 60 
procent av all fjärrvärme  

i Vasas område. 
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UNDERHÅLL

Genom systematisk underhållsverksamhet och  
investeringar i anläggningen säkerställer vi  

anläggningens driftssäkerhet långt in i framtiden.

WESTENERGYS ANLÄGGNING
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Underhållsverksamheten 
skapar förutsättningar för en 

hög användningsgrad

Vi jobbar också för att underhållsåtgärderna kan genomföras 

så kostnadseffektivt som möjligt.  Underhållsverksamheten 

styrs långt av en förebyggande underhållsplan, och årets höjd- 

punkt ur underhållets synvinkel är årsservicen. Då genomförs 

ett stort antal underhållsåtgärder och reparationer som fö-

rutsätter ett driftsstopp. En delvis förnyande av rostern samt 

omfattande granskning av tryckbärande anordningar hör till 

de största underhållsarbeten som genomfördes under års-

servicen 2020.

Coronapandemin påverkade årsservicen 2020 på West- 

energys anläggning på många olika sätt. All fysisk kontakt 

minimerades genom att man bildade arbetsteam, lunchpaus 

och andra pauser ordnades i ett separat tält utomhus för att 

garantera tillräckliga säkerhetsavstånd, möjligheter till hand-

desinficering utökades och ett omfattande påbud om att an-

vända munskydd iakttogs i hela anläggningsområdet. Det var 

en utmaning att informera de cirka 100 utomstående ans-

tällda om alla specialarrangemang och regler, men vi lycka-

des med det och inga smittfall kom fram under årsservicen. 

Coronapandemin påverkade också tillgången till arbetskraft 

och reservdelar eftersom många produktionsanläggningar 

flyttade fram sin årsservice från vår till höst. Alla kritiska repa-

rations- och underhållsarbeten kunde dock genomföras inom 

tidtabellen för årsservicen.

Årets höjdpunkt ur  
underhållets synvinkel 

är årsservicen.

13



GRANSKNING AV 
AVFALLSKVALITET

Vi tar stickprov på inkommande lass för att få  
en bättre bild av råmaterialets konsistens.

WESTENERGYS ANLÄGGNING
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Granskningarna ger en  
bättre helhetsbild av  

råmaterialets konsistens 

I Westenergys anläggning utvinns energin i källsorterat sam-

hällsavfall som består av olika material. Genom att avfallet 

noggrannt blandas samman och de stora avfallsobjekten kros-

sas jämnas kvalitetsskillnaderna ut, vilket ger en stabilt funge-

rande och effektiv produktionsprocess.

Vi tar stickprov på inkommande lass för att få en bättre bild av 

råmaterialets konsistens. Granskningarna ingår också i förut-

sättningarna för vårt miljötillstånd som detaljerat fastställer vil-

ka avfallsfragment som lämpar sig för energiåtervinning.  

Andelen metallavfall och farligt avfall har under åren hållits på 

ungefär samma nivå, men tyvärr har mängden byggavfall, 

som till exempel PVC-plast, gipsskivor och isoleringsull, ökat 

bland brännbart avfall. Även rågasmätningarna som visar kon-

sistensen i anläggningens rökgaser före rening har indikerat 

motsvarande utveckling. Byggavfall lämpar sig inte för ener-

giåtervinning på grund av de sura föroreningar som bildas vid 

förbränning och som med tiden orsakar korrosion i pannans 

rörsystem. Dessutom finns det många sorters byggavfall som 

kan få mekaniska maskiner att fastna. Även om energiåtervin-

ningen i betydande grad har minskat behovet att deponera 

avfall finns det ännu ett flertal material som är utmanande för 

cirkulär ekonomi och som inte lämpar sig för återanvändning 

eller energiåtervinning. 

År 2021 ska granskningarna av avfallslass flytta till ett nytt 

område för avfallets mellanlagring som i sin tur skapar nya 

möjligheter för en övergripande utveckling av gransknings-

verksamheten. 
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År 2020  
granskade  
vi 84 lass. 
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Metall

397 t

Avfall till 
energiutnyttjande

193 675  t

Elektricitet

89
GWh

Aska

32 862 t

Fjärrvärme

402
GWh

MetallprodukterAvfall till återvinning

Återvinningsprodukter, 
biogas, kompostjord

Betongprodukter

Mineraler

Jordbyggnad

Sortering & processering
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Utgångspunkten för utveckling av  
ansvarstagande ligger i att identifiera  

verksamhetens samhälls- och miljöpåverkan.

ANSVARSTAGANDE
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PROJEKT INOM 
CIRKULÄR EKONOMI

Vårt mål är att utveckla bolagets kärnverksamhet  
i en renare och effektivare riktning samt främja  

utvecklandet av cirkulär ekonomi och innovationer  
i hela vårt verksamhetsområde.
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KOLNEUTRAL ENERGIPRODUKTION FRAM TILL ÅR 2030 

Under år 2020 kartlades olika lösningar som på sikt ska möjliggöra tillvaratagande 

av koldioxid i anläggningens rökgaser. Utredningen visade att tekniken som bäst 

lämpar sig för vår anläggning bygger på absorption. Vi kartlade även möjligheterna 

att utnyttja och lagra koldioxid. Som konsult i projektet fungerade AFRY som stod 

för simulering och tekniskekonomisk planering. Nästa steg i projektet är att vi ska 

fördjupa våra kunskaper om de lämpliga teknologierna och sträva efter att med 

våra samarbetspartners skapa förutsättningar för pilottestning och, i ett senare 

skede, fullskalig implementering av teknologin. Projektet, som ska pågå till slutet av 

2020-talet, siktar på att vår energiproduktion ska vara kolneutral fram till år 2030. 

MOT EN MER KLIMATVÄNLIG LOGISTIK 

Målet för det gemensamma projektet, som inleddes år 2020 under ledning av Ös-

terbottens förbund och som fått finansiering ur ERUF, är att främja utbyggandet 

av biogasproduktionen och distributionsnätet för biogas i hela Österbotten. Under 

fjolåret utreddes bland annat lösningar som gäller produktionskapacitet, distribu-

tion och trafikinfrastruktur. För Westenergy är det viktigt att främja användningen 

av biogas så att också logistiken i anslutning till vår verksamhet på sikt ska kun-

na använda klimatvänlig biogas som driftmedel. Inom ramen för projektet arbetar 

man som bäst med ett flertal arbetspaket, och ett av dem har som syfte att utreda 

huruvida biogas skulle lämpa sig att användas som sekundärt drivmedel i vår an-

läggning.

UTVECKLINGEN AV CIRKULÄR EKONOMI UTGÅR FRÅN EN VÄGKARTA 

I forskningsprojektet CEE4WES (Circular Economy Ecosystem for Waste-to-

Energy Sector) som finansieras av Business Finland och genomförs av Vasa uni-

versitets innovationsplattform VEBIC har man beskrivit ekosystemet för avfalls- 

och energiåtervinningsbranschen och strävat efter att identifiera alla medverkande 

aktörer på så bred front som möjligt. En viktig del av projektet utgjordes av en kart-

läggning där man utredde de olika aktörernas synpunkter på de centrala forsk-

nings-, utvecklings- och innovationsbehoven som behövs för att nå de uppsatta 

målen för cirkulär ekonomi och som stöder de finländska företagens möjligheter 

att nå framgång på exportmarknaden. Resultaten från projektet har även kunnat 

utnyttjas vid utredningar som gäller utvecklandet av branschens styrmedel. 



Arbetsolyckor

1

Personalens
sjukfrånvaro

2,4 %

Säkerhets-
observationer

197

ARBETSSÄKERHET 
OCH ARBETSHÄLSA 

ANSVARSTAGANDE
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Arbetsolyckor

1

Personalens
sjukfrånvaro

2,4 %

Säkerhets-
observationer

197

Vårt mål är att skapa en trivsam arbetsmiljö där personalen 

kan arbeta tryggt. Vi är övertygade om att öppenhet och de-

laktighet har en nyckelroll vid främjandet av arbetssäkerhet 

och arbetshälsa. Därför har vi år 2020 arbetat för en säker-

hetskultur som motiverar personalen att fästa uppmärksam-

het vid arbetsplatsens och arbetsmetodernas säkerhet och 

med låg tröskel rapportera om observerade brister och utve-

cklingsobjekt.    

Genom att utnyttja olika verktyg har vi strävat efter att göra 

säkerhetstänkandet en naturlig del av vardagen på arbet-

splatsen. Vår aktiva arbetarskyddskommission ser till att 

riskbedömningen hålls uppdaterad och lyfter fram olika ut-

vecklingsobjekt. Korta säkerhetsmöten är ett snabbt sätt att 

informera personalen till exempel om användning av ny 

skyddsutrustning eller om ändringar i förfaranden, dess-

utom främjas säkerheten genom interna utvärderingar och 

säkerhetsronder. På det här sättet deltar hela personalen i 

främjandet av arbetssäkerheten och arbetshälsan. Vi lycka-

des de facto undvika arbetsolyckor nästan fem år i rad. Un-

der årsservicen inträffade dock en olycklig arbetsolycka som 

ledde till att en anställd skadade sin fot. Vi undersöker alla 

olyckor och allvarliga tillbud, strävar efter att analysera rotor-

sakerna och tillsammans planerar åtgärder som ska vidtas för 

att undvika motsvarande händelser i framtiden. 

Coronapandemin ledde till ändringar i våra arbetssätt år 2020. 

För att undvika fysiska kontakter övergick den administrativa 

personalen och kontorspersonalen till distansarbete, och alla 

möten och utbildningar sköts fram eller ordnades på nätet. 

Munskydd, handsprit och säkerhetsavstånd blev en oskiljak-

tig del av vardagen på arbetsplatsen. I början av året, innan 

pandemin bröt ut, hade personalen regelbundet fått delta i en 

timmes motionspass som ordnades varje vecka på anlägg-

ningens eget gym, men under resten av året var vi tvungna 

att annullera alla gemensamma friskvårdsevenemang som 

hade planerats. I stället uppmuntrades personalen att ta hand 

om sin arbetshälsa och ork i arbete genom införandet av Ty-

ky-sedlar för rekreation.  Undantagssituationen lyfte också 

fram den interna kommunikationens betydelse, och gjorde 

att de gemensamma morgonmötena och kaffepauserna via 

videosamtal blev viktiga för skapandet av sammanhållning 

och gemenskapskänsla. Coronapandemin kommer att utma-

na vår arbetshälsa även under det kommande året, men vi 

arbetar för att hitta nya sätt att stöda personalens arbetshälsa 

och ork i arbete även i dessa undantagstider.

Hela personalen är med och 
främjar arbetssäkerheten 

För att förbättra säkerheten 
gjordes år 2020 i genomsnitt 
fyra säkerhetsobservationer 

per vecka.
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PERSONAL

Antalet anställda
i genomsnitt: Anställningsformer Könsfördelning Medelålder

fastanställdaperson män kvinnor årvisstidsanställda
37 30 18 39 369

ANSVARSTAGANDE
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Vi stöder utvecklingen av personalens yrkesskicklighet genom 
att skapa bra förutsättningar för utbildning och nätverkande. 



Antalet anställda
i genomsnitt: Anställningsformer Könsfördelning Medelålder

fastanställdaperson män kvinnor årvisstidsanställda
37 30 18 39 369

Personalen hade  
sammanlagt 72  

utbildningsdagar  
under år 2020
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Vi stöder utvecklingen av personalens yrkesskicklighet ge-

nom att skapa bra förutsättningar för utbildning och nät-

verkande. Personalens utbildningsbehov kartläggs årligen i 

samband med individuella målsamtal. I en individuell utbild-

ningsplan knyts bolagets behov samman med de utveck-

lingsområden som den anställde har valt att fördjupa sig i. År 

2020 ordnades de flesta utbildningar på nätet, vilket sänkte 

tröskeln för deltagande då inga resor förutsattes av deltagar-

na. Också olika slags webinarier blev bekanta för personalen. 

Under året avlades även två specialyrkesexamina.   

Vi står gärna till tjänst och erbjuder studerande möjligheter att 

få arbetserfarenhet från avfalls- och energibranschen. I fjol 

anställde vi fem sommarvikarier för driftspersonalen och tre 

personer som arbetade med underhållsuppgifterna. Därtill 

erbjöd vi sommarjobb till tre unga som jobbade ett par veck-

or åt gången och tog hand om anläggningens grönområden 

och planteringar utomhus samt såg till att området var städat. 

Vi samarbetar med studerande också utanför sommarjobb-

säsongen. I fjol ville vi se till att arbetskraft fanns tillgänglig vid 

eventuell personalbrist på grund av coronapandemin, så vi 

deltidsanställde fyra studerande som jobbade som besöks-

ansvariga och skötte driftspersonalens uppgifter. Det har 

också nästan årligen skrivits slutarbeten om olika teman på 

Westenergy. 

Vi skapar bra förutsättningar  
för individuell utveckling och  

inlärning i arbetet

SAMARBETE MED STUDERANDE



MILJÖ

Effektiv rening garanterar att fjärrvärme som  
produceras genom energiåtervinning av avfall  

är en hållbar lösning för klimatet.
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2018

Miljötillståndets gränsvärde

6,44

Saltsyra (HCl) mg/Nm3

2020

Miljötillståndets gränsvärde

0,13

Saltsyra (HCl) mg/Nm3

2018

Miljötillståndets gränsvärde

17,90

Svaveldioxid (SO2) mg/Nm3

2020

Miljötillståndets gränsvärde

1,06

Svaveldioxid (SO2) mg/Nm3

För oss är det viktigt att vår energiproduktion är så ren och miljövänlig som möjligt. I fjol fick vi se vilken nytta den nya rök-

gasskrubbern gav i ett års tid, och vi är mycket nöjda med resultaten. Tack vare skrubbern är saltsyra-, svaveldioxid- och 

ammoniakhalterna i rökgaserna rekordlåga. 

Ansvaret för miljön spelar  
en central roll i vår 

På följande sida finns resultaten från de 
övriga kontinuerliga rökgasmätningarna år 
2020. Fler nyckelsiffor om miljöpåverkan 
hittar du i vår elektroniska årsberättelse!  
2020.WESTENERGY.FI

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

20202018

Ammoniak (NH3) mg/Nm3

1,06

0,09
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HFCONOxSO2HClTOCPartiklar

Miljötillståndets gränsvärde 

2020

Rökgasernas utsläppshalter mg/Nm3

200

50

132,99

8,01
0,001

50

101010
0,13 0,38 0,13 1,06

2020

Miljötillståndets gränsvärde

0,13

Partiklar mg/Nm3

2020

Miljötillståndets gränsvärde

0,38

TOC (totalt organiskt kol) mg/Nm3

2020

Miljötillståndets gränsvärde

8,01

CO (kolmonoxid) mg/Nm3

2020

Miljötillståndets gränsvärde

0,25

1 mg = 1 milligram = en tusendel av ett gram eller 0,001 gram
1 µg = 1 mikrogram = en miljondel av ett gram eller 0,000001 gram
1 ng = 1 nanogram = en miljarddel av ett gram eller 0,000000001 gram

Hg (kvicksilver) µg/Nm3 

2020

Miljötillståndets gränsvärde

132,99

NOx (kväveoxider) mg/Nm3 

2020

Miljötillståndets gränsvärde

0,00

HF (fluorväten) mg/Nm3 

Vid sidan av uppföljningen av klimatutsläppen övervakas an-

läggningens verksamhet under året genom ett flertal andra 

mätningar som görs för att säkerställa att verksamheten följer 

de gällande miljöbestämmelserna. Det tas regelbundna vat-

tenprov från det kondensvatten som uppstår vid användning 

av skrubbern, områdets yt- och grundvatten samt täckdiket vid 

avfallslagret. Vi deltar också i Vasa stads gemensamma luft- 

kvalitetskontroll, och luftutsläppens miljöpåverkan studeras i en 

mossundersökning. Förekomsten av aspgelélav som påträffats 

i det närliggande naturskyddsområdet och som tillhör arter som 

bör bevakas, är under bevakning av en utomstående observatör.
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Utnyttjandet av bottenslagg är ett praktexempel 
på en fungerande cirkulär ekonomi, där de olika 
material stannar kvar i kretsloppet och behåller 

sitt värde.

duce
use
cycle
fineRE

När det gäller bottenslagg, det vill säga aska som uppstår vid anläggningen, behandlas den 

för sin del av Suomen Erityisjäte Oy med en avancerad ADR-torrsepareringsteknik, varef-

ter de separerade metallerna återvinns. Den återstående mineralfraktionen liknar sten och 

utnyttjas i jordbyggnadsarbeten, mest typiskt som material i de olika fördelningsskikt vid 

byggande av vägar och planområden. Mineralfraktionen kan också utnyttjas i tillverkning av 

olika betongprodukter.



Bokslut

EKONOMISKA DATA
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Westnergy Oy Ab registrerades i handelsregistret 1.1.2008. 

Bolagets företags- och organisationsnummer är 2165379 – 

9 och hemorten är Korsholm. Bolaget ägs av Oy Botniarosk 

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

lespakka Oy, Ab Stormossen Oy och Vestia Oy. Den gång-

na räkenskapsperioden var bolagets tolfte. Westenergys 

huvuduppgift är att driva en avfallsförbränningsanläggning. 

Bolaget 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 ma-

terialåtervinning, och säljer avfallshanteringstjänster till sina 

aktieägare enligt självkostnadsprincipen. Energin som produ-

ceras i anläggningen omvandlas till elektricitet och fjärrvärme 

i samarbetspartens, Vasa Elektriska Ab:s, anläggningar. Wes-

tenergys anläggning färdigställdes och togs i bruk i augusti 

2012.

Under året 2019 slutfördes förhandlingarna om ägararrang-

emang varvid Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy blev en bety-

dande ägare i bolaget. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy inledde 

avfallsleveranserna 1.7.2020.

Under år 2020 strävade man på Westenergy Oy Ab:s an-

läggning fortsättningsvis efter att nå en bra användningsgrad 

och en hög verkningsgrad. Det hade gjorts betydande inves-

teringar i bland annat rökgasrening och möjligheten att utvin-

na värme i rökgaserna mot slutet av år 2019, och året 2020 

visade att investeringarna uppfyllde fint de satta målen. I 

fjärrvärmeproduktionen sattes ett nytt rekord. Rökgasrening-

en i anläggningen förbättrades ytterligare i betydande grad.  

Även vid avfallsutnyttjande nåddes ett nytt rekord, 193 675 

ton. Därtill steg anläggningens verkningsgrad till en rekord-

nivå. Produktionsmässigt var året 2020 alltså rätt så lyckat. 

Hög användningsgrad och framför allt årsservicen som ge-

nomfördes på ett utmärkt sätt, garanterade ett bra resultat 

också ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Bolagets omsättning ökade en aning från föregående år, vil-

ket berodde huvudsakligen på större fjärrvärmevolymer och 

lägre kostnader jämfört med föregående år. Elpriset under 

år 2020 var sämre än förväntat. Elleveranserna nådde inte 

förväntningarna, vilket dock delvis berodde på de ökade fjärr-

värmeleveranserna och hade således ingen stor ekonomisk 

betydelses för Westenergy. Under året inleddes även vär-

melagringsförsök med lovande resultat.

Coronapandemin som i början av året hunnit spridit sig över 

hela världen påverkade även Westenergys verksamhet. Res-

triktioner av olika slag blev en del av vardagen under årets 

lopp. Då årssevice blev aktuell hösten 2020 var pandemiläget 

som värst i Vasaregionen. Dessutom skulle en fjärdedel av 

arbetskraften som deltog i årsservicen komma från utlandet. 

Därför krävde planeringen och genomförandet av driftsstop-

pet extra stor mycket noggrannhet och resurser. Genomför-

andet lyckades trots allt på ett utmärkt sätt och inga smittfall 

eller misstankar om smitta rapporterades under årsservicen.

Mängden bottenslagg som uppstod och hanterades var på 

samma nivå som under föregående år. Utvecklingsarbetet 

Verksamhetsberättelse   
1.1–31.12.2020

CENTRALA NYCKELTALEN 2020 2019 2018 2017 2016
Omsättning, meur 16,5 16,1 15,9 18,9 16,8

Utnyttjat avfall, ton 193 675 189 638 190 679 188 208 163 118

Användningsgrad, % 94,1 93,5 95,5 94,9 82,1
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kring vidare förädling av bottenslaggen i samarbete med våra 

samarbetspartners Lakeuden Etappi Oy och Suomen Erity-

isjäte Oy har lett till resultat. Hanteringen av bottenslagg och 

verksamhetsmodellerna i anknytning till den har ytterligare 

effektiverats medan man lyckats få ner de relaterade kost-

naderna. 

Hanteringen av bottenslagg konkurrensutsattes år 2020. 

Suomen Erityisjäte Oy vann med sitt anbud, och ett avtal om 

vidarebehandling av bottenslagg har gjorts med dem. 

Underhållskostnaderna underskred den budgeterade nivån 

och var lägre än under det föregående året. Den effektivt 

genomförda årsservicen var en faktor som bidrog till detta. 

Westenergys driftsstopp för årsservicen inleddes redan i 

slutet av oktober och varade i två veckor. På grund av Coro-

napandemin förutsatte driftsstoppet en bra framförhållning: 

vissa anskaffningar och avtal måste göras i god tid på för-

hand, redan under våren, för att säkerställa tillgången.

Kostnaderna för kemikalier hölls på samma nivå som under 

föregående år. Ibruktagandet av rökgasskrubbern innebar ett 

antal nya kemikalier, men tack vare skrubbern lyckades man 

få en bra kontroll över totalkostnaderna för kemikalier. Över-

lag var förändringarna i Westenergys kostnader klart mindre 

än under föregående år och också mindre än förväntades. 

Också fasta kostnader var lägre än under det föregående året 

och underskred den budgeterade nivån, bortsett från av-

skrivningarna.  Finansieringskostnaderna blev mindre jämfört 

med det föregående året.  Coronapandemin orsakade även 

betydande inbesparningar i administrativa kostnader såsom 

rese- och utbildningskostnader samt kostnader för vissa 

tjänster. Det här var en naturlig följd av olika nationella res-

triktioner som gällde resor och sammankomster i hela landet. 

Under räkenskapsperioden 2020 var investeringarna totalt 

2,19 miljoner euro. Den mest betydande investeringen gjor-

des för att färdigställa satsningen i rökgasskrubbern. Investe-

ringen genomfördes i huvudsak år 2019 och skrubbern togs 

i testanvändning redan i november 2019. Slutliga installeri-

ngsarbeten och ibruktagandet skedde dock först år 2020. 

Tack vare investeringen kan Westenergy nu mer effektivt 

uppfylla de rengöringskrav som definieras för rökgaser i EU:s 

BREF-dokument. Samtidigt kan värmeenergin i rökgaserna 

utvinnas effektivt. Ytterligare har bolaget gjort betydande in-

vesteringar bland annat i transportband och kringutrustning 

för påsfilter, ett nytt operativsystem, ett system för kvicksil-

veranalyser samt en oljeavskiljare för dagvatten. Under det 

gångna året inleddes även projekteringen av en ny infartsväg 

och ett område för mellanlagring av avfall. 

Westenergys investeringsprogram för åren 2019–2020 har 

varit betydande och påverkat avskrivningarna. Under året 

ökade avskrivningarna i takt med att investeringarna akti-

verades, och ökningen blev kännbar jämfört med det före-

gående året. Bolagets styrelse har fattat ett beslut om ett 

nytt avskrivningsprogram. Enligt avskrivningsprogrammet 

ska Westenergy från och med början av år 2022, med stöd 

av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 

övergå till maximala avskrivningar för fastigheternas del som 

bättre motsvarar fastigheternas konditionsutveckling.  

Bolagets kassaflöde är bra. År 2020 har bolaget förhandlat 

fram ett nytt tilläggsfinansieringsarrangemang på 8,5 miljo-

ner euro för att täcka sina investeringsbehov. En miljon euro 

lyftes som tilläggsfinansiering i december 2020. Resten av 

det avtalade arrangemanget ska utnyttjas år 2021.

NYCKELTAL OM BOLAGETS PERSONAL 2020 2019 2018 2017 2016

Bolagets anställda 1.1, pers. 33 30 30 34 31

Bolagets anställda 31.12, pers. 33 33 32 32 34

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

Löner och arvoden, M € 2,36 2,27 2,22 2,25 2,16

Sjukfrånvaro, % av den totala arbetstiden (* 2,43 2,20 2,11 2,98 3,54

Arbetsolyckor, st./år 1 0 0 0 0

*) Innehåller sjukfrånvaron, frånvaro för för av sjukt barn samt frånvaro på grund av arbetsolyckor och fritidsolyckor. 
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Westenergy har bearbetat sin strategi under det gångna året. 

Bolagets strategi definieras långt av EU:s och Finlands mål i 

klimatfrågor och frågor kring cirkulär ekonomi. Westenergy 

fattar beslut om och söker framtida lösningar tillsammans 

med sina ägarbolag och eventuella övriga samarbetspart-

ners. Westenergy har varit en föregångare i sin bransch 

och medverkat för fastställandet av ett Green Deal-paket för 

branschen. Enligt en utredning som miljöministeriet lät göra 

har paketet vunnit försiktigt understöd även hos nationella 

aktörer i branschen. Westenergy är starkt med och stöder 

undersöknings- och forskningsprojekt som baserar sig på 

cirkulär ekonomi-tänkandet och klimatfrågor. Tillsammans 

med bl.a. Vasa universitet och VEBIC har bolaget haft tätt 

samarbete kring dessa teman. Utgående från strategiarbe-

tet har man under räkenskapsperioden fört framåt ett antal 

utvecklingsprojekt i anslutning till bland annat tillvaratagande 

av koldioxid, mer effektivt utnyttjande av biobränslen, värme-

lagring,  energiutvinning och förädling av de avfallsfragment 

som inte lämpar sig för materialåtervinning, utredande av en 

eventuell tilläggskapacitet samt skapande av en vägkarta för 

cirkulär eknomi och uppbyggande av ett ekosystem för ener-

giåtervinningsbranschen. Bolaget har också varit aktivt med 

i att utveckla lösningar för cirkulär ekonomi i samarbete med 

bland annat Korsholms kommun, Vasaregionens Utveckling 

Ab och sina ägarbolag. 

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

miljöpolitik samt arbetshälso- och arbetssäkerhetspolitik som 

uppgjorts för bolaget. Genom sina certifierade system strävar 

Westenergy Oy Ab till att kontinuerligt och övergripande ut-

veckla verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet.  Med 

hjälp av arbetshälso- och arbetssäkerhetssystem kan man 

genom att identifiera och kontrollera riskerna säkerställa per-

sonalens hälso- och funktionsförmåga samt höja nivån på 

bolagets arbetssäkerhets- och arbetshälsovårdsverksamhet. 

Genom de åtgärder och program som finns fastställda i bo-

lagets miljösystem strävar Westenergy Oy Ab efter att kont-

rollera miljöriskerna. Westenergy Oy Ab rapporterar till sina 

intressenter om utvecklingen av kvalitets-, miljö samt arbets-

hälso- och arbetssäkerhetsaspekterna i huvudsak genom sin 

årsberättelse. Westenergys ledningssystem, som motsvarar 

kraven i kvalitets- (ISO 9001:2015) och miljöstandarderna 

(ISO 14001:2015) samt kraven i arbetssäkerhets- och arbets-

hälsostandarderna (ISO 45001:2018) har auditerats under år 

2020 av utomstående, oberoende auditerare. 

Vid början av räkenskapsperioden hade bolaget 33 anställda, 

och vid räkenskapsperiodens slut likaså 33 anställda. I med-

eltal har antalet anställda under 2020 varit 37 personer. De 

av bolaget utbetalda lönerna och arvodena uppgick år 2020 

till 2 266 380 euro. I tabellen på förra sidan ses nyckeltal om 

bolagets personal.

Under den avslutade räkenskapsperioden har bolagets 

styrelse bestått av Paavo Eloniemi (ordförande), Ragnvald 

Blomfeldt (viceordförande), Paavo Hankonen, Jouko Huu-

markangas, Teuvo Suominen och Harri Virtanen (ordina-

rie medlemmar). Styrelsen har sammanträtt sammanlagt 

tio gånger under den gångna räkenskapsperioden. Olli Al-

honiemi har fungerat som bolagets verkställande direktör. 

CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy har fungerat som 

bolagets ordinarie revisor, med Kjell Berts, CGR, som huvud-

revisor.

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 resultat på 12 038,92 

euro flyttas till bolagets kapitals vinst-/förlustkonto. 

Vasa 25.2.2021 

Westenergy Oy Ab, Styrelse
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Valuta EUR 1.1.2020 - 31.12.2020 1.1.2019 - 31.12.2019
OMSÄTTNING 16 491 688,38 16 062 679,32
Övriga rörelseintäkter 114 893,77 0,00
Material och tjänster 
 Material, förnödenheter och varor

  Inköp under räkenkapsperioden -3 458 634,69 -3 575 319,93
  Ökning/minskning av lager 252 691,12 -42 008,94
 Köpta tjänster -1 698 667,25 -1 949 238,12
Material och tjänster sammanlagt -4 904 610,82 -5 566 566,99

Personalkostnader 
 Löner och arvoden -2 355 571,43 -2 266 380,41
 Lönebikostnader 

  Pensionskostnader -354 579,10 -382 792,89
  Övriga lönebikostnader -59 837,35 -49 599,50
Personalkostnader sammanlagt -2 769 987,88 -2 698 772,80

Avskrivningar och nedskrivningar 
 Avskrivningar enligt plan -7 329 609,20 -6 549 305,27
Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt -7 329 609,20 -6 549 305,27

Övriga rörelsekostnader -1 479 524,04 -1 729 022,44
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) 122 850,21 -480 988,18
Finansiella intäkter och kostnader 
 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 478,91 83,50
 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -831 096,63 -950 362,06
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -830 617,72 -950 278,56
VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTS-DISPOSITIONER OCH 
SKATTER

-707 767,51 -1 431 266,74

Bokslutsdispositioner
 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens 719 806,43 1 427 093,13
Bokslutsdispositioner sammanlagt 719 806,43 1 427 093,13
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) 12 038,92 -4 173,61

Resultaträkning
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Valuta EUR 31.12.2020 31.12.2019
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
 Immateriella tillgångar
  Immateriella rättigheter 244 385,38 179 662,77
  Övriga immateriella tillgångar 1 706 013,47 3 412 027,08

 Immateriella tillgångar sammanlagt 1 950 398,85 3 591 689,85

 Materiella tillgångar
  Mark- och vattenområden

   Ägda tillgångar 1 122 445,36 711 581,18
  Byggnader och konstruktioner

   Ägda tillgångar 23 171 633,96 24 324 820,36
  Maskiner och inventarier 37 783 090,53 40 625 785,61

  Övriga materiella tillgångar 173 768,57 103 122,24

 Materiella tillgångar sammanlagt 62 250 938,42 65 765 309,39
BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT 64 201 337,27 69 356 999,24

RÖRLIGA AKTIVA
 Omsättningstillgångar
  Material och förnödenheter 1 802 395,10 1 549 703,98
 Omsättningstillgångar sammanlagt 1 802 395,10 1 549 703,98

 Fordringar
  Kortfristiga

   Kundfordningar 1 360 954,67 1 388 723,16
   Latenta skattefordringar 327 721,40 362 866,80
   Övriga fordringar 1 368,02 324 425,45
   Resultatregleringar 31 464,10 38 566,85
  Kortfristiga sammanlagt 1 721 508,19 2 114 582,26

 Kassa och bank 2 160 789,31 3 360 448,58
 RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT 5 684 692,60 7 024 734,82
AKTIVA SAMMANLAGT 69 886 029,87 76 381 734,06

Balansräkning
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Valuta EUR 31.12.2020 31.12.2019
PASSIVA
 EGET KAPITAL
 Aktiekapital 15 903 873,00 15 903 873,00

 Övriga fonder 
  Fond för inbetalt fritt eget kapital 3 903 873,00 3 903 873,00
  Fond för verkligt värde -1 310 885,60 -1 451 467,20
 Övriga fonder sammanlagt 2 592 987,40 2 452 405,80
 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder -28 532,83 -24 359,22
 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 12 038,92 -4 173,61
 EGET KAPITAL SAMMANLAGT 18 480 366,49 18 327 745,97
 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER 
 Avskrivningsdifferens 1 075 822,42 1 795 628,85
 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER SAMMANLAGT 1 075 822,42 1 795 628,85

 FRÄMMANDE KAPITAL
 Långfristiga
  Skulder till kreditinstitut 39 387 500,00 45 000 000,00
  Långfristiga sammanlagt 39 387 500,00 45 000 000,00
 Kortfristiga
  Skulder till kreditinstitut 6 612 500,00 7 000 000,00
  Erhållna förskott 660 713,00 250 515,60
  Skulder till leverantörer 914 925,88 1 589 008,97
  Övriga skulder 462 350,97 69 625,07
  Resultatregleringar 2 291 851,11 2 349 209,60
 Kortfristiga sammanlagt 10 942 340,96 11 258 359,24
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 50 329 840,96 56 258 359,24
PASSIVA SAMMANLAGT 69 886 029,87 76 381 734,06

Balansräkning
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Valuta EUR 31.12.2020 31.12.2019
RÖRELSEVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE 
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter -707 767,51 -1 431 266,74
Justeringar:

 Avskrivingar enligt plan 7 329 609,20 6 549 305,27
 Finansiella intäkter och kostnader 830 617,72 950 278,56
 Försäljningsvinst på bestående aktiva -5 626,98 0,00
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 7 446 832,43 6 068 317,09

Förändring av rörelsekapital: 
 Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. räntefria rörelsefordr. 393 074,07 -775 806,62
 Ökning(-)/minskning(+) av omsättningstillgångar -252 691,12 42 008,94
 Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga räntefria skulder 71 481,72 -561 368,28
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och 
skatter 

7 658 697,10 4 773 151,13

Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga  
finansiella kostnader 

-831 096,63 -950 362,06

Erhållna finansiella intäkter från rörelseverksamheten 478,91 83,50
Kassaflöde före extraordinära poster 6 828 079,38 3 822 872,57
 RÖRELSEVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE (A) 6 828 079,38 3 822 872,57

INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -2 187 982,97 -6 274 562,95
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 19 662,72
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE (B) -2 168 320,25 -6 274 562,95

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE:
 Betald ökning av eget kapital 0,00 7 807 746,00
 Fonden för verkligt värde, förändring  -140 581,60 -81 327,20
 Amortering av långfristiga lån 6 000 000,00 -7 000 000,00
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE (C) -5 859 418,40 726 418,80

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

-1 199 659,27 -1 725 271,58

LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 3 360 448,58 5 085 720,16
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 2 160 789,31 3 360 448,58

Kassaflödesanalys
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TILLGÅNG Uppskattad livslängd år depreciation method
Immateriella rättigheter 5 planavskrivning

Övriga immateriella tillgångar 10 planavskrivning

Byggnad 40 planavskrivning

Maskiner och inventarier, produktionens maskiner och  
anläggningar

5-20 planavskrivning

31.12.2020 31.12.2019
Aktiverade under räkenskapsperioden 0,00 0,00
Aktiverade räntor totalt 4 187 014,14 4 187 014,14
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1 3 349 611,28 2 930 909,87
Räkenskapsperiodens avskrivningar 418 701,41 418 701,41
Ackumulerade avskrivningar 3 768 312,69 3 349 611,28
Oavskrivet 418 701,45 837 402,86

Noter
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.  

VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER SAMT VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSMETODER 
De immateriella tillgångarna bland bolagets bestående aktiva har värderats till sin anskaffningsutgift. 

Bolagets anläggningstillgångar har värderats till anskaffningsutgiften som inkluderar rörliga utgifter liksom även den andel av 

de fasta utgifterna som hänför sig till anskaffningsutgiften. 

Anskaffningsutgiften för förslitning underkastade anläggningstillgångar avskrivs enligt en på förhand uppgjord plan. Avskriv-

ningsplanen är uppgjord enligt anläggningstillgångarnas ekonomiska brukstid.

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

om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut.

GRUNDERNA FÖR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN OCH ÄNDRINGAR I DEM 

AKTIVERADE RÄNTEUTGIFTER 
Den oavskrivna delen av aktiverade ränteutgifterna bland immateriella tillgångar ser ut enligt följande:
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IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 2020 2019
Immateriella rättigheter 
 Anskaffningsutgift 1.1 212 986,00 108 055,50
 Ökning 110 944,70 104 930,50
   Anskaffningsutgift 31.12 323 930,70 212 986,00
 Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1 33 323,23 10 805,55
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 46 222,09 22 517,68
Ackumulerade avskrivningar 79 545,32 33 323,23
Bokföringsvärde 244 385,38 179 662,77

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
 Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1 13 648 108,85 11 942 095,24
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 1 706 013,61 1 706 013,61
Ackumulerade avskrivningar 15 354 122,46 13 648 108,85
Bokföringsvärde 1 706 013,47 3 412 027,08

MATERIELLA TILLGÅNGAR 2020 2019
Markområden
 Anskaffningsutgift 1.1 711 581,18 711 581,18
 Ökning 410 864,18 0,00
Anskaffningsutgift 31.12 1 122 445,36 711 581,18

Byggnader
 Anskaffningsutgift 1.1 32 942 279,90 32 845 367,33
 Ökning 36 099,50 96 912,57
 Minskning

Anskaffningsutgift 31.12 32 978 379,40 32 942 279,90
 Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1. 8 617 459,54 7 440 366,41
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 1 189 285,90 1 177 093,13
Ackumulerade avskrivningar 9 806 745,44 8 617 459,54
Bokföringsvärde 23 171 633,96 24 324 820,36

Maskiner och inventarier 
 Anskaffningsutgift 1.1 66 389 078,63 60 406 420,99
 Ökning 1 545 392,52 5 982 657,64
 Minskning

Anskaffningsutgift 31.12 67 934 471,15 66 389 078,63
 Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1 25 763 293,02 22 119 612,17
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 4 388 087,60 3 643 680,85
Ackumulerade avskrivningar 30 151 380,62 25 763 293,02
Bokföringsvärde 37 783 090,53 40 625 785,61
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EGET KAPITAL 31.12.2020 31.12.2019
Bundet
 Aktiekapital 1.1 15 903 873,00 12 000 000,00
 Räkenskapsperiodens förändringar 0,00 3 903 873,00
 Aktiekapital 31.12 15 903 873,00 15 903 873,00
 Fond för verkligt värde  -1 310 885,60 -1 451 467,20
 Bundet eget kapital totalt 31.12 14 592 987,40 14 452 405,80

Fritt
 Fond för placerat fritt eget kapital i början av räkenskapsperioden 3 903 873,00 0,00
 Räkenskapsperiodens förändringar 0,00 3 903 873,00
 Fond för placerat fritt eget kapital i slutet av räkenskapsperioden 3 903 873,00 3 903 873,00
 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder -28 532,83 -24 359,22
 Dividendutdelning 0,00 0,00
 Räkenskapsperiodens vinst /förlust +/- 12 038,92 -4 173,61
 Fritt eget kapital totalt 3 887 379,09 3 875 340,17 
EGET KAPITAL TOTALT 18 480 366,49 18 327 745,97

Det finns inga utdelningsbara medel 31.12.2020

MATERIELLA TILLGÅNGAR 2020 2019
Övriga materiella tillgångar
 Anskaffningsutgift 1.1 103 122,24 13 060,00
 Ökning 70 646,33 90 062,24
 Minskning

Anskaffningsutgift 31.12 173 768,57 103 122,24
 Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1 0,00 0,00
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 0,00 0,00
Ackumulerade avskrivningar 0,00 0,00
Bokföringsvärde 173 768,57 103 122,24
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SPECIFIKATION AV FRÄMMANDE KAPITAL 2020 2019
Långfristigt
  Skulder till kreditinstitut 39 387 500,00 45 000 000,00

Kortfristigt
  Skulder till kreditinstitut 6 612 500,00 7 000 000,00
  Leverantörsskulder 914 925,88 1 589 008,97
  Resultatregleringar 2 291 851,11 2 349 209,60
  Övriga skulder 462 350,97 69 625,07
  Erhållna förskott 660 713,00 250 515,60

TOTALT 50 329 840,96 56 258 359,24

PERSONALKOSTNADER 2020 2019
Räkenskapsperiodens löner 2 264 671,43 2 183 680,41
Styrelsemedlemmarnas arvoden 90 900,00            82 700,00            
Pensionskostnader 354 579,10 382 792,89
Lönebikostnader 59 837,35 49 599,50
Personalkostnader totalt 2 769 987,88 2 698 772,80

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2020 2019
 Ränteintäkter 478,91 83,50
 Räntekostnader -831 096,63 -950 362,06
Finansiella intäkter och kostnader totalt -830 617,72 -950 278,56

FORDRINGAR 2020 2019
Kortfristiga

 Kundfordringar 1 360 954,67 1 388 723,16
 Övriga fordringar 1 368,02 324 425,45
 Resultatregleringar 31 464,10 38 566,85
Kortfristiga fordringar totalt 1 393 786,79 1 751 715,46

PERSONALEN OCH MEDLEMMAR AV FÖRVALTNINGSORGAN 
 

Under räkenskapsperioden har det genomsnittliga antalet anställda varit 37.
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2020 2019

Skulder för vilka bolaget gett fastighets- eller företag-
sinteckning 

Skulder till kreditinstitut 46 000 000,00 52 000 000,00

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 2020 2019

Leasing 1 333,84 2 667,68

 varav år 2021 förfaller 1 333,84 1 333,84

Mervärdesskatteåterbäringsskyldighet för  
fastighetsinvestering

2 882 454,31 3 410 407,51

SÄKERHETER OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 

2020 2019

-1 638 607,00 - 1 814 334,00

DERIVATAVTAL SOM SKYDD MOT RÄNTERISKER 

Ränteswapavtalets nominellt värde 21 000 000 euro, 8.12.2017–8.12.2027, räntan 3 månaders Euribor. Bolaget får 3 måna-

ders Euriborränta och betalar en fast ränta. 

Detta ränteswapavtal skyddar Westenergy Ab:s lån på 24,6 MEUR, som förfaller om 2 år. Lönevillkoren omprövas 2022. 

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:
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2020 2019

Skulder till kreditinstitut 7 900 000,00 8 600 000,00

Dagbok, ADB

Huvudbok, ADB

Balansbok, bundet

Löneberäkning, skilt 

Bankkonto, Handelsbanken  verifikationsslag 20

Inköpsfakturor   verifikationsslag 71

Elektroniska inköpsfakturor  verifikationsslag 73

Kassa- och memorialverifikat verifikationsslag 90

Momsregistreringar  verifikationsslag 91

Övervältringar   verifikationsslag 92

SKULDER SOM FÖRFALLER SENARE ÄN FEM ÅR EFTER BALANSDAGEN

BOKFÖRINGSBÖCKER VERIFIKATIONSSLAG

BOKSLUTET HAR SIGNERATS AV 

Bokslutspåteckning
Över utförd revision har i dag avgivits berättelse. 8.4.2021 Kjell Berts, CGR. 

Olli Alhoniemi 
VD

Jouko Huumarkangas 

Styrelsemedlem

Ragnvald Blomfeldt
Viceordförande 

Paavo Eloniemi 
Ordförande

Teuvo Suominen 

Styrelsemedlem

Paavo Hankonen 

Styrelsemedlem

Harri Virtanen 

Styrelsemedlem
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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–

31.12.2020. 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 

Våra 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-
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ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala oss om effekti-

viteten 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 osäkerhetsfak-

tor 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 revisions-

berättelsen 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 kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets 

styrning avseende, bland annat, revisionens planerade om-

fattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt bety-

delsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella 

betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat 

under revisionen.

ÖVRIGA RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER

Övrig information  

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den öv-

riga informationen. Den övriga informationen omfattar verk-

samhetsberättelsen. 

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga in-

formationen i samband med revisionen av bokslutet och 

i samband med detta göra en bedömning av om det finns 

väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen 

och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under re-

visionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga fel-

aktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om 

verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande be-

stämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättel-

sen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har 

upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upp-

rättande av 

verksamhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, 

drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i 

verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingen-

ting att rapportera gällande detta.

Vasa 8.4.2021

Ernst & Young Ab

revisionssamfund

Kjell Berts

CGR
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