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Ed. 247. Frumvarp til laga [101. mál]
um þörungavinnslu við Breiðafjörð.

(Eftir 2. umr. Í Ed., 13. des.)

1. gr.
Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags, er reisi og reki verksmiðju

að Reykhólum við Breiðafjörð til vinnslu á þðrungum eða efnum úr þörungum.

2. gr.
Til samvinnu um stofnun eða starfrækslu hlutafélags samkvæmt 1. gr. skal rfk-

isstjórninni heimilt að kveðja hvers konar aðila, sem áhuga hafa á málinu, innlenda
og erlenda. Þó skal ekki minna en 51% af hlutafé félagsins jafnan vera i eign rfkis-
ins og stjórn þess skipuð fulltrúum ríkisins að meiri hluta.

Iðnaðarráðherra fer með mál, er snerta eignaraðild ríkisins i hlutafélaginu.

3. gr.
Vegna stofnunar hlutafélagsins er rikisstjórninni heimilt:

3.1 Að leggja fram allt að 60 milljónum kr. af fé ríkissjóðs sem hlutafé i nefndu
hlutafélagi. Einnig er henni heimilt að taka lán í þessu skyni.
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3.2 Að veita ríkisábyrgð fyrir lánum eða taka lán, er hlutafélaginu verði veitt til
byggingar verksmiðjunnar, að fjárhæð samtals 140 milljónir kr., eða jafnvirði
þeirra í erlendri mynt.

3.3 Að leigja félaginu jarðnæði úr landi Reykhóla í Reykhólahreppi, A.-Barða-
strandarsýslu, eftir því sem þarfir verksmiðjunnar krefjast.

3.4 Að nýta jarðhitasvæðið á Reykhólum í þágu hitaveitu, er rikisstjórnin lætur
reisa og reka, og m. a. skal gegna þVÍ hlutverki að selja þörungavinnslunni
jarðhita til reksturs síns. Jarðvarmaveitur ríkisins skulu sjá um stofnun og
rekstur hitaveitunnar.

3.5 Að láta leggja veg að hinu fyrirhugaða verksmiðjusvæði í Karlsey undan
Reykhólum.

3.6 Að láta leggja raflínu að hinu fyrirhugaða verksmiðjusvæði.
3.7 Að styrkja byggingu hafnar við Karlsey skv. 7. gr. og 3. lið 19. gr. hafnalaga,

nr. 45/1973, enda verði höfnin í eigu sérstaks hafnarsjóðs, sem viðkomandi
sveitarfélög stofna til.

3.8 Að taka lán allt að 200 millj. kr. til framkvæmda skv. liðum 3.4 til 3.7.
3.9 Að veita félaginu þangtökuheimild í landareignum ríkisins við Breiðafjörð

gegn hæfilegu gjaldi.
3.10 Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt í tolli af innfluttu byggingarefni,

vélum, flutningatækjum, öflunartækjum, skipum, bátum og varahlutum til
verksmiðjunnar.

3.11 Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af umbúðum og efni, sem er endur-
útflutt frá verksmiðjunni.

4. gr.
Kostnaður Undirbúningsfélags þörungavinnslu hf., sem stofnað var á grundvelli

laga nr. 107/1972, skal að fullu greiðast samkvæmt 4. gr. þeirra laga, sem hluti af
stofnkostnaði þörungavinnslunnar. Hluthafar í Undirbúningsfélagi þörungavinnslu
ht'. geta skipt á hlutabréfum sínum í því félagi og jafngildi þeirra í hlutabréfum í
hinu nýja hlutafélagi.

5. gr.
5.1 Eftirgreind frávik frá lögum nr. 77/1921, um hlutafélög, skulu heimil:

a) íslenska ríkið 03 þeir aðilar aðrir, sem gerast hluthafar i fyrirtækinu skv.
2. gr., hvort sem eru einstaklingar, félög eða stofnanir, innlendir eða erlendir,
skulu vera fullgildir stofnendur hlutafélagsins án tillits til 2. málsliðar 2.
mgr. 4. gr. fyrrnefndra laga.

b) Tala stofnenda skal óháð ákvæðum 1. málsliðar 2. mgr. 4. gr. sömu laga.
e) Tala hluthafa skal óháð 38. gr. laganna.
d) Ákvæði 2. málsliðs 2. mgr. ~l. gr. laganna skal ekki takmarka atkvæðisrétt

hluthafa f félaginu.
5.2 Hlutabréf í félaginu skulu stíluð á nafn og undanþegin stimpilgjaldi.

6. gr.
6.1 Stjórn félagsins skal skipuð fimm aðalmönnum og fimm til vara, sem kosnir

eru á aðalfundi. A. m. k. einn aðalmaður og einn varamaður í stjórn félagsins
skal vera búsettur í Austur-Barðastrandarsýslu. Heimilt er, að einn aðalmaður
og einn varamaður sé erlendur ríkisborgari og búsettur erlendis.

6.2 Stjórnarmenn þurfa ekki að eiga hlut í félaginu. Stjórnin skiptir með sér
verkum.

7. gr.
Hlutafélagið skal gera allar þær varúðarráðstafanir, sem við verður komið til

þess að koma í veg fyrir, að dýralif og hlunnindi við Breiðáfjörð bíði tjón af starf-
semi fyrirtækisins. Skulu fara fram vistfræðilegar rannsóknir á kostnað fyrirtæk-
isins samhliða vinnslu til að fylgjast með hugsanlegum áhrifum af starfseminni i
nánu salllritði við Náttúruverndarráð, svo lengi sem talið er nauðsynlegt.
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Iðnaðarráðherra getur sett reglugerð um nánari framkvæmd 1. málsgreinar, og
skal sú reglugerð sett að fengnum tillögum Náttúruverndarráðs. Jafnframt skal efla
vísindalegt eftirlit og rannsóknir á þörungamiðum og dýralífi á Breiðafirði á vegum
opinberra rannsóknastofnana.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


