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ÞESSI SAMEIGINLEGA YFIRLÝSING er gerð hinn 8. febrúar 2013. 
 

MILLI 
 

RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS, (hér eftir „RÍKISSTJÓRNIN“) og kemur atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðherra, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík, Íslandi, fram fyrir hönd hennar. 
 
og  
 
SVEITARFÉLAGSINS NORÐURÞING, (hér eftir „NORÐURÞING“), og kemur Bergur Elías Ágústsson, 
bæjarstjóri, fram fyrir hönd þess í samræmi við ákvörðun bæjarráðs. 
 
og  
 
HAFNARSJÓÐS NORÐURÞINGS (hér eftir „HAFNARSJÓÐURINN“), og kemur Bergur Elías Ágústsson, 
bæjarstjóri, fram fyrir hönd hans í samræmi við ákvörðun bæjarráðs. 
 
og  
 
PCC SE, félags sem er skráð samkvæmt lögum Sambandslýðveldisins Þýskalands, með 
fyrirtækjanúmer DE193810011, með höfuðstöðvar að Moerser Straße 149, 47198 Duisburg, 
Sambandslýðveldinu Þýskalandi (hér eftir „PCC“) og koma Ulrike Warnecke og Dr. Peter Wenzel fram 
fyrir hönd þess. 
 
Vísað er til sérhvers aðila sem „AÐILINN“ og saman er vísað til þeirra sem „AÐILARNIR“ í þessari 
sameiginlegu yfirlýsingu („YFIRLÝSING“). 
 

VERKEFNIÐ 
 

VERKEFNIÐ er bygging og rekstur kísilvers sem PCC eða íslenskt dótturfélag þess stofnar.  
 
VERKEFNIÐ samanstendur af þróun, fjármögnun, byggingu og rekstri kísilvers að Bakka, við Húsavík, í 
sveitarfélaginu Norðurþingi á Íslandi (hér eftir vísað til sem „BAKKI“), með 33.000 tonna árlega 
framleiðslugetu af kísilmálmi, með fyrirhugaðri stækkun í 66.000 tonna árlegra framleiðslugetu. 
 

TILGANGUR 
 

AÐILAR hafa gengið til samningaviðræðna um VERKEFNIÐ. Því er TILGANGUR þessarar 
YFIRLÝSINGAR að útlista sameiginlegan skilning aðila á VERKEFNINU og samþykkja grunnskyldur 
hvers AÐILA. Endanlegur fjárfestingarsamningur um VERKEFNIÐ mun byggja á þeim. 
 
ÞAR SEM AÐILARNIR eru sammála um að uppbygging innviða við BAKKA sé forsenda fyrir 
framkvæmd VERKEFNISINS. Með uppbyggingunni felst gerð vegtengingar milli hafnarinnar og 
iðnaðarsvæðis á BAKKA, eins og lýst er í viðauka A við þessa yfirlýsingu, og breyting hafnarsvæðisins 
við Húsavík, eins og lýst er í viðauka B við þessa yfirlýsingu. Bæði vegtengingin og breyting á 
hafnarsvæðinu uppfylla öll nauðsynleg skilyrði til að raungera VERKEFNIÐ og mætir skilgreindum 
þörfum PCC. 
 
ÞAR SEM, eftir vandlega skoðun á fjárhagslegri hagkvæmni VERKEFNISINS, í núverandi og 
fyrirsjáanlegu efnahagsumhverfi, hefur AÐILUNUM orðið ljóst að til að VERKEFNIÐ verði að veruleika 
er nauðsynlegt að þeir geri með sér fjárfestingarsamning með það að markmiði að beita þeim 
tækjum sem þarf til að VERKEFNIÐ geti hafist; 
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Í ÞESSUM TILGANGI LÝSA AÐILARNIR HÉR MEÐ YFIR að þeir hafa samþykkt eftirfarandi skyldur fyrir 
sérhvern aðila sem verður hluti af fjárfestingarsamningi sem skal lokið við fyrir 1. maí 2013. 
 
 
I. RÍKISSTJÓRN ÍSLANDS 
 
ÞAR SEM ríkisstjórnin hefur sett sér að efla erlendar fjárfestingar á Íslandi sem hafa varanleg jákvæð 
efnahagsleg áhrif og auka fjölbreytni í íslensku efnahagslífi, mun RÍKISSTÓRNIN í því skyni styðja við 
uppbyggingu útflutningsiðnaðar á Íslandi þar sem sjálfbærar orkuauðlindir landsins eru nýttar og 
jákvæðrar heildar nálgunar við umhverfismálefni er gætt; 
 
ÞAR SEM ríkisstjórnin vill styðja við og greiða fyrir því að VERKEFNIÐ verði að veruleika með 
langtímahagsmuni fjárfesta, viðskiptavina þeirra og ríkisstjórnarinnar í huga; 
 
ÞAR SEM ríkisstjórnin mun beita sér fyrir því að aðstoða VERKEFNIÐ, ef þörf reynist, við að fá öll leyfi 
og heimildir, ef ekki er þegar búið að fá þau eða óska þeirra, í samræmi við íslensk lög; 
 
ÞAR SEM ríkisstjórnin veitir aðstoða við undirbúning VERKEFNISINS og að ekki verði gripið til neinna 
aðgerða sem hamlar eða hefur annars konar skaðleg áhrif á framkvæmd og rekstur VERKEFNISINS;  
 
ÞAR SEM ríkisstjórnin mun tryggja að vegtenging milli hafnarsvæðisins á Húsavík og kísilversins verði 
tilbúin áður en framleiðsla hefst; 
 
ÞAR SEM ríkisstjórnin mun bjóða PCC fjárfestingarsamning sem mun innihalda ívilnanir fyrir 
VERKEFNIÐ á grundvelli laga nr. 99/2010, um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi, og á grundvelli 
heimildarlaga um uppbyggingu innviða vegna atvinnuuppbyggingar í landi Bakka í Norðurþingi. 
 
Aðilar hafa samþykkt að eftirfarandi ívilnanir séu nauðsynlegar og nægilegar til að VERKEFNIÐ verði 
að veruleika. 
 

A. Opinberir skattar og gjöld 
 

a. VERKEFNIÐ skal bera 15% tekjuskatt. 
 

b. Afskriftir skulu ákvarðaðar eins og kveðið er á um í lögum nr. 99/2010 um ívilnanir vegna 
nýfjárfestinga á Íslandi. 

 

c. VERKEFNIÐ skal undanskilið stimpilgjöldum af öllum stimpilskyldum skjölum  sem félagið  
gefur út eða stofnar til vegna VERKEFNISINS í tengslum við fjármögnun þess. 

 

d. VERKEFNIÐ verður undanþegið almennu tryggingagjaldi. 
 

e. VERKEFNIÐ fær skattaafslátt í tengslum við kostnað vegna rannsóknar og þróunar og 
nýsköpunar eins og kveðið er á um í lögum nr. 152/2009. 

 

f. VERKEFNIÐ skal undanskilið gjöldum sem vísað er til í 1, 4 og 5 lið 1. mgr. 14. gr. laga nr. 
146/1996 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga. 
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g. VERKEFNIÐ skal undanþegið tollskyldu samkvæmt tollalögum nr. 88/2005 og vörugjöldum 
samkvæmt lögum nr. 97/1987 um vörugjöld, vegna innflutnings, á byggingarefni, vélum og 
búnaði og öðrum vörum og varahlutum vegna fjárfestingar VERKEFNISINS. 

 

h. VERKEFNIÐ skal veitt þjálfunarstyrkur í samræmi við 12. gr. laga nr. 99/2010 um ívilnanir 
vegna nýfjárfestinga á Íslandi, fyrir allt að 2 milljónir evra. 
 

Þessar ívilnanir skulu vera í fullu gildi í 10 ár frá því að viðkomandi skattskylda eða gjaldskylda 
myndast hjá PCC en þó aldrei lengur en í 13-14 ár frá undirritun fjárfestingarsamningsins. 
 

B. Undirbúningur lóðar 
Ríkisstjórnin mun taka þátt í kostnaði við lóðaundirbúning með því að grófjafna lóðina samkvæmt 
eftirfarandi liðum 1-5 með samsvarandi magntakmörkunum að samtals kostnaði upp á 3,3 milljónir 
evra: 
 

1. liður. Grafa upp yfirborðsjarðveg, fjarlægja hann,  geyma á tilgreindu svæði á lóðinni til síðari 
nota í hljóðmanir, lóðafrágang eða annað og einnig hugsanlega utan lóðar. Hámark greiðsluhæfs 
magns, skv. þessum lið er 172.000 m3. 
 
2. liður. Gerð hljóðmana. Hámark greiðsluhæfs magns, skv. þessum lið er 70.000 m3. 
 
3. liður. Sprengja/rippa/meitla og grafa upp berggrunn. Hámark greiðsluhæfs magns, skv. þessum 
lið er 230.000m3. 
 
4. liður. Flokkun, mölun og hörpun á bergi úr uppgreftri til nota í fyllingar. Hámark greiðsluhæfs 
magns, skv. þessum lið er 150.000m3. 
 
5. liður. Fylling, jöfnun og þjöppun á byggingargrunnum samkvæmt grunnteikningu í viðauka C.  
Hámark greiðsluhæfs magns, skv. þessum lið er 170.000m3. 

 
Hönnun er ekki lokið, og því er ekki búið að ákveða endanlega stærð byggingargrunna og hæðarlegu 
þeirra. Því getur magn í liðum 1 til 5 breyst. Þrátt fyrir það mun ríkisstjórnin taka þátt í kostnaði við 
lóðarundirbúninginn upp að því hámarki sem tiltekið er hér að ofan. 
 
Framkvæmd framagreindra liða skal vera undir eftirliti þeirra undirverktaka sem PCC velur til 
verksins. 
 
II. SVEITARFÉLAGIÐ NORÐURÞING OG HAFNARSJÓÐURINN 
 
NORÐURÞING og tengdir þjónustuaðilar munu tryggja að vegir á iðnaðarsvæðinu, vatnslagnir og 
skólplagnir, samkvæmt því sem kveðið verður ítarlegar á um í sérstökum lóðarsamningi, verði tilbúið 
áður en framleiðsla hefst. 
 
NORÐURÞING og HAFNARSJÓÐURINN munu veita eftirfarandi ívilnanir: 
 

a. VERKEFNIÐ skal fá 40% afslátt af gjaldskrá vörugjalda hafnar. 
 

b. VERKEFNIÐ skal vera með 50% lægri fasteignaskatt en lögbundið hámark segir til um  í lögum 
nr. 4/1995 um tekjustofn sveitarfélaga; 
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Ívilnanir a og b skulu vera í fullu gildi í 10 ár frá þeim degi sem viðkomandi skattskylda myndast hjá 
PCC, en þó aldrei lengur en 13-14 ár frá undirritun fjárfestingarsamnings. 
 

c. VERKEFNIÐ skal njóta 30% afsláttar af gatnagerðargjöldum. 
 
III. PCC SE 
 
ÞAR SEM PCC mun gera allt sem í sínu valdi stendur til að VERKEFNIÐ verði að veruleika í samræmi 
við þessa YFIRLÝSINGU; 
 
ÞAR SEM uppbygging VERKEFNISINS skal hefjast eigi síðar en 1. janúar 2014. Framleiðsla skal hefjast 
eigi síðar en 31.12.2016 og vera komið í fullan rekstur eigi síðar en 2018; 
 
ÞAR SEM fjárfestingarkostnaður VERKEFNISINS er áætlaður 170 milljónir evra, og þar af verða 123 
milljónir evra í formi viðskipta í erlendum gjaldeyri og 47 milljónir evra í íslenskum krónum; 
 
ÞAR SEM áætlaður fjöldi starfsmanna við byggingu verksmiðjunnar verður allt að 400 og 127 við 
rekstur verksmiðjunnar; 
 
ÞAR SEM PCC mun leitast við að styrkja samkeppnishæfni VERKEFNISINS með stækkun árlegrar 
framleiðslugetu VERKEFNISINS í allt að 66.000 tonn af kísilmálmi, sem tryggir betur nýtingu á þeim 
innviðum sem fyrir eru á BAKKA; 
 
ÞAR SEM VERKEFNIÐ leggur áherslu á að nota bestu fáanlegu tækni til að lágmarka loftmengun, 
jarðvegsmengun og vatnsmengun og að stunda rekstur í samræmi við umhverfisrekstrarleyfið sem 
gefið verður út til félagsins í samræmi við lög nr. 7/1998 og reglugerð nr. 786/1999. 
 
Á grundvelli ofangreinds mun PCC ljúka við hönnun, allar áætlanir og skipulag í þeim tilgangi að 
tryggja farsæla framgang VERKEFNISINS. 
 
IV. FREKARI AÐGERÐIR: 
 
AÐILAR skulu hefjast handa við gerð fjárfestingarsamnings, með þeim ákvæðum og innan þeirra 
tímamarka sem settar eru þessari YFIRLÝSINGU. Verður það gert á grundvelli heimildarlaga um 
uppbyggingu innviða vegna atvinnuuppbyggingar í landi Bakka í Norðurþingi. AÐILAR skulu jafnframt 
ljúka við gerð lóðasamnings milli NORÐURÞINGS og PCC um lóðaleigu, hafnarsamning milli 
HAFNARSJÓÐSINS og PCC, og aðra þjónustusamninga sem tengjast VERKEFNINU, eftir því sem þarf. 
 
AÐILARNIR samþykkja að veita hverjum öðrum reglulega upplýsingar um framgang mála  til að greiða 
fyrir því að VERKEFNIÐ verði að veruleika. 
 
AÐILARNIR samþykkja að ráðast í eftirfarandi verkefni: 
 
Allir aðilar skuldbinda sig til að hefja þá vinnu sem felur í sér undirritun eftirfarandi samninga: 
 

 Hafnarsamningur milli PCC og Hafnarsjóðs Norðurþings. 

 Lóðasamningur milli PCC og sveitarfélagsins Norðurþing. 

 Fjárfestingarsamningur milli PCC og ríkisstjórnar Íslands. 

 Raforkusamningur milli PCC og Landsvirkjunar. 

 Orkuflutningssamningur milli PCC og Landsnets. 
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V. EKKI BINDANDI EÐLI YFIRLÝSINGARINNAR. 
 
AÐILAR eru sammála um að þessi YFIRLÝSING er ekki bindandi. 
 
VI. GILDISTÍMI 
 
Nema AÐILARNIR samþykkja allir að framlengja þessa YFIRLÝSINGU þá mun hún renna út hinn 1. maí 
2013 ásamt öllum réttindum og skuldbindingum sem eru byggðar á þessari YFIRLÝSINGU. 
 
VII. LÖGSAGA 
 
Þessi YFIRLÝSING skal túlkuð í samræmi við íslensk lög. 
 
VIII. OPINBERT TUNGUMÁL 
 
Opinbert tungumál þessarar YFIRLÝSINGAR skal vera enska. 
Þessi yfirlýsing skal undirrituð og afhent af AÐILUNUM í þremur samritum. Sérhvert slíkt samrit skal 
vera gilt frumrit og hafa sama vægi og gildi og hin samritin. 
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TIL VITNIS UM AÐ aðilarnir hafa undirritað þessa YFIRLÝSINGU á þeim degi sem ritaður er hér að 
neðan. 
 
 
 

Undirritað hinn 8. febrúar 2013 
 

 
Fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands 
 
 
 
Steingrímur J. Sigfússon, atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra 
 
 
 
Fyrir hönd sveitarfélagsins Norðurþing 
og hafnarsjóðs Norðurþings 
 
 
 
 
 
 
Fyrir hönd PCC SE 
 
 
(sign)      (sign) 
Ulrike Warnecke    Peter Wenzel 
Framkvæmdastjóri    Rekstrarstjóri orkudeildar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viðaukar: 
Viðauki A: Minnisblað iðnaðarvegur Húsavíkurhöfn – Bakki, dagsett 23/11/2012. 
Viðauki B: Minnisblað, uppbygging á Húsavíkurhöfn fyrir uppbyggingu í iðnaði, dagsett 19/10/2012. 
Viðauki C: Almennt skipulag PCC BakkiSilicon (04.02.2013) 


