
Tandrabretti ehf



Hvað er Tandrabretti 

• Tandrabretti er stærsti vörubretta framleiðandi á Íslandi  með 
starfstöðvar á Norðfirði og í Reykjanesbæ

• Höfum byggt upp af veikum mætti timburvinnslustöð á Eskifirði og 
stefnum lengra í nýtingu á úrgangsvið. Þeas smávið,afgöngum og 

endurvinnslu á umbúðatimbri ýmiskonar



Smáviður 

• Hvað er hægt að gera við smávið. Grisjunarvið og afganga. 

• Nota sem undirburð undir td. alifugla og svín

• Brenna til orkugerðar

• Búa til brettakubba

• oflofl

• Til þess að skógarvinnsla verði hagkvæm þarf að nýta allt sem til fellur.

• Allt er þetta vel þekkt og verið gert lengi í öðrum löndum  



Hvað er hægt að gera við smávið og 
úrgangstimbur. Hrávara



Hugsanlegar afurðir 



orðinn

Spænir

Nýjung á Íslandi

Í verksmiðjunni okkar er öflugur hefill til að framleiða spón og er 
afkastagetan um 700 kgs/klst. Í hann er þó aðeins sett nýtt 
naglalaust timbur

Við horfum til þess að nota grisjunarvið af Fljótsdalshéraði í þessa 
framleiðslu og höfum við samið við 2 skógarbænur sem þegar eru 
byrjaðir að safna upp fyrir okkur hráefni í verkefnið

Þurfum að tryggja að varan sé salmonellafrí. Sé hitameðhöndluð 
og vottuð. Þá ætti hún að ganga inn í viðkvæma 
matvælaframleiðslu. Framleiðslan er ekki hafin



Wood Pellet

• Viðarpellets úr timbri er umhverfisvænt eldsneyti við bruna. 
Hráefnið þarf að þurrka niður að 10-14% raka. Þurkkun á sér 
stað við brennslu á framleiðsluvörunni sjálfri með 
viðarbrennara. Hráefnið í Pellets gæti verið smáviður sem 
nýtist ekki í annað samhliða endurunnu timbri

• Tandrabretti er á lokametrunum með uppsetningu á pressu til 
að framleiða pellets og horfum við alveg eins á útflutning eins 
og innlenda sölu. Markaðurinn fyrir pellets virðist vera 
vaxandi í Evrópu. Sökum staðsetningar er lítið sem ekkert 
dýrara að koma vöru á markað td í Englandi en í Reykjavík 



Vel þekktur orkugjafi annar staðar en á Íslandi

• Í Evrópu eru líklega brennd um 20 milljón tonn af pellet á ári, til 
húshitunar og raforkuframleiðslu en í einhverjum kolaorkuverum 
hefur kolum verið skipt út fyrir pellets. 

• Svíar framleiða mest af pellets í Evrópu en BNA eru líklega stærsti 
framleiðandinn á heimsvísu og er mikið flutt inn þaðan td til Englands

• Misjafnt er eftir þjóðríkjum hvernig pellet er notað, í mið-Evrópu eru 
þetta mest litlir ofnar til húshitunar þar sem hver á sinn ofn.Í 
Danmörk og Svíðþjóð og Bretlandi eru meira um hitaveitur eða 
raforkuver. 

• Á Íslandi er lífseig míta að bruni (hverju sem brennt er) sé mengandi. 
Þeirri mítu þarf að eyða



Hugmyndin okkar.

• Að kynda opinberar byggingar á austurlandi  með kurli eða pellets. 

• Nýta þær fjarvarmaveitur sem eru á svæðinu 

• Höfum gert grófa hagkvæmnisathugun sem er jákvæð

• Kynnt okkur umhverfisáhrif

• Nota hráefni sem annars er ónýtt eða urðað. 



Hver er ávinningurinn – frh.

• Umhverfisvænt. Hráefnið er smáviður og afgangar úr trjárækt og 
timburúrgangur sem fellur til í nærumhverfinu og hefur ekki áhrif 
á eyðingu skóga.

• Kostnaður við förgun á þessu tiltekna hráefni sparast. 

• Kolefnisspor í lámarki þar sem eldsneytið er gert og brennt á sama 
svæði og flutningar því í lámarki.

• Vinnslan er klassískur „Kolefnishlutlaus“ hringur þar sem vöxtur 
nýrra trjáa eyðir út megnun af þeim litla útblæstri sem verður við 
bruna.

• Hverfandi mengun ef borið er saman við urðun eða moltun sama 
efnis og mun minni en ef notuð er olía.  Á neðri mynd  er gert ráð 
fyrir að rafmagn sé framleitt með jarðefnaeldsneyti.



Hver er ávinningurinn

• Að nota hreint timbur til moltugerðar má líkja við að 
þorskur sé bræddur og gert úr honum fiskimjöl. 
Eldsneytisgerð er virðisaukandi, auk þess að brennslan er 
umhverfisvænni en moltugerðin. 

• Elsneytirsgerð úr timbri: Kostnaður við eldsneytisgerðina 
verður eftir í samfélaginu þar sem hluti hans skilar sér sem 
útsvar til viðkomandi sveitarfélags og hluti fer til ýmissa 
þjónustukaupa í heimabyggð sem aftur enda að hluta til 
hjá sveitarfélaginu



Á næstu glærum eru myndir til
fróðleiks









Ályktanir
Áhrif kyndistöðvar sem nýtti úrgangstimbur og smávið yrði að öllum líkindum 
jákvæð á eftirfarandi þætti.

• Ódýr lausn fyrir viðkomandi sveitarfélög eða 
fyrirtæki með auknum sparnaði við aukna notkun. 

• Jafn eða umhverfisvænni kostur en núverandi 
fyrirkomulag sem oftast er rafmagn á köldum 
svæðum .

• Sparnaður fyrirtækja á svæðinu við förgun. 

• Skapar ný störf og styður við nýsköpun í 
nærumhverfinu.

• Styður við rekstur timburendurvinnslu 
Tandrabretta.


