
Värmecentraler byggda enligt “nyckel i hand-principen” har blivit allt vanligare.

I den lilla byn Keskis i söd-
ra delen av Vörå finner 
man bröderna Renfelt, 

ägare till företaget Keskis 
Torv och delägare i företa-
get Finnish BMC (Biomass 
Combusters). Torvbrytning-
en, maskinentreprenaden 
och tillverkningen av värme-
centraler sysselsätter åtta 
personer plus ett par som-
mararbetare under torvbryt-
ningens högsäsong.

Torvbrytning
Fredrik Renfelt berättar att 
företagarbanan startade 
med företaget Keskis Torv, 
vars huvudinriktning är torv-
brytning. Huvudprodukten 
är frästorv vilken används 
som bränsle i kraftverk och 
värmeanläggningar eller 
som strö i djurstallar. Fö-
retaget producerar även 
en del bittorv som huvud-
sakligen används i värme- 
anläggningar. Avgörande för 
torvens användningsända-
mål är främst torvmossens 
ålder och förmultningsgrad, 
vilket långt också påverkar 
den slutliga kvaliteten. Ke-
skis Torv utför även nyod-
lingsfräsningar och istånd-
sättning av torvmossar och 
åkermark på entreprenad.
  Vintertid aktiveras en driv-
ningskedja som består av 
en avverkningsmaskin och 
en utkörare som främst 
utför skogsvårdsarbeten 
i gallringsskogar. Kombi-
nationen av torvtäkt och 
skogsmaskinentreprenad 
ger således arbete året om, 
och underlättar situationen 
med att garantera jobb åt 
de anställda.

För att landsbygden skall hållas livskraftig behövs entreprenörskap 
och företagande. Skapande av lokal sysselsättning har sporrat brö-
derna Andreas och Fredrik Renfelt i utvecklingen av deras företags-

verksamhet.

Entreprenörskap ger 
arbete på landsbygden
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Regn och fukt bromsar torvupptagningen effektivt.

Fredrik Renfelt diskuterar torvbrytning med Daniel Sjöholm, projektingenjör vid Yrkes- 
högskolan Novia.

Tillverkning  
av värmecentraler
I och med grundandet av 
bolaget Finnish BMC kom 
verksamheten in i en ny fas. 
Finnish BMC består för-
utom bröderna Renfelt av 
Mats Backman och Kenth 
Holmberg. Bolaget grun-
dades 2006 med utgångs-
läget att bygga en värme-
central som fungerar bra 
med alla typer av fasta bio-
bränslen. Erfarenheter från 
byggande och skötsel av 
värmecentraler har erhållits 
från en annan sidonäring, 
där man säljer värme till 
industrifastigheter genom 
s.k. värmeföretagande.

I samband med byggan-
det av den första värme-
centralen kom idén att 
tillverka värmecentraler 
till försäljning också. För-
säljningen av den första 
värmecentralen ledde till 
nya förfrågningar på vär-
mecentraler och man be-
slöt att satsa på ett utbud 
av värmecentraler i ef-
fektområdet 20-1000 kW. 
I dagsläget har man leve-
rerat närmare 20 stycken 
värmeanläggningar i ef-
fektklasserna 20-300kW. 
Finnish BMC skräddarsyr 

lösningar helt utgående 
från kundens önskemål 
vilket ger ett mervärde i 
konkurrensen med andra 
leverantörer.

Vid tillverkningen av vär-
mecentraler framhåller 
Fredrik enkla driftssäkra 
lösningar som är lättan-
vända och prismässigt 
konkurrenskraftiga. En åt-
gärd att undvika störningar 
har varit att minska antalet www.finnishbmc.fi

eller helt utesluta optiska 
givare i anläggningarna, 
eftersom de ofta orsakat 
problem i bränsleinmat-
ningen. Det är också allt 
vanligare att kunderna ut-
går ifrån att värmeanlägg-
ningen skall fungera bra 
med flis, torv, pellets och 
spannmål eller en bland-
ning av dessa, vilket även 

ställer krav på tekniken.

Fredrik Renfelt understry-
ker att värmecentralerna 
skall vara så självgående 
som möjligt för att mini-
mera antalet tillsynstim-
mar, då de vanligen utgör 
en betydande kostnad 
när det gäller kommersiell  
energiproduktion. 


