
Nd. 897. Nefndarálit [266. mál]
um frv. til laga um sykurverksmiðju í Hveragerði.

Frá minni hl. iðnaðarnefndar.

Við undirritaðir nefndarmenn teljum ekki rétt að Alþingi samþykki nú lög um sykur-
verksmiðju í Hveragerði. Of mörg atriði í undirbúningi þessa máls eru enn of óljós til að
unnt sé að gefa heimild til að ríkissjóður leggi fram 29 millj. króna til slíks hlutafélags og
veiti ríkisábyrgð fyrir lánum samtals að fjárhæð 43 millj. króna. Gildir eins um það, þótt
hlutafjárframlag ríkissjóðs eða ríkisábyrgðir komi ekki til framkvæmda fyrr en aðrir aðilar
hafi lagt fram 60'1'0 hlutafjár. Alþingi hlýtur að þurfa að leggja sjálfstætt mat á þá áhættu sem
því fylgir að leggja fjármagn skattborgaranna í slíkt fyrirtæki.

Óvissuatriðin eru allmörg:
Heimsmarkaðsverð á sykri eru nú mjög lágt og fyrir neðan þau mörk sem verksmiðjan

þarf til að bera sig.
Sykur er landbúnaðarafurð og gilda hliðstæðar reglur, höft og innflutningskvótar í

sykurræktunarlöndum og gilda almennt um landbúnaðarafurðir. '
Nýjar aðferðir til framleiðslu á sætefnum kunna að hafa meiri áhrif í náinni framtíð á

sykurverð og sykurframleiðslu en gert hefur verið ráð fyrir í undirbúningi sykurverksmiðju í
Hveragerði.

Svo kynni að fara að það yrði forsenda fyrir rekstri verksmiðjunnar, að setja þyrfti
sykurlög, sem bönnuðu innflutning á sykri eða takmörkuðu hann, t. d. í formi styrkveitinga
eða skattlagningar. Sú var a. m. k. skoðun iðnaðarráðuneytisins í janúar s. l.

Hér er um mikla fjárfestingu að ræða. Stofnkostnaður er áætlaður 241 millj. króna.
Framleiðslugeta nægði allri sykurnotkun Íslendinga. Áhættan er mjög mikil.

Áhugi á nýjum atvinnugreinum og nýjungum í framleiðslu er góðra gjalda verður og
þeir, sem hafa haft frumkvæði að þessum athugunum, hafa sýnt lofsvert framtak. Æskilegt
væri þó að fá þriðja aðila til að endurskoða áætlanir um rekstur og arðsemi eins og oft tíðkast
þegar um slík stórfyrirtæki er að ræða. Eðlilegt væri að ríkisstjórnin stæði fyrir slíkum
athugunum.

Við leggjum því til að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 4. maí 1982.

Birgir Ísl. Gunnarsson,
frsm.

Sigurlaug Bjarnadóttir.


