
Nd. 187. Frumvarp til laga [129. mál]
um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.

(Lagt fyrir Alþingi á 98. löggjafarþingi 1976.)

1. gr.
Híkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags, er reisi og reki verk-

smiðju að Grundartanga í Hvalfirði til framleiðslu á kísiljárni og hafi með höndum
þá framleiðslu og tengdan atvinnurekstur.

2. gr.
Til samvinnu um stofnun eða starfsemi hlutafélags samkvæmt 1. gr. skal ríkis-

stjórninni heimilt að kveðja hvers konar aðra aðila, sem áhuga hafa á málinu. Þó
skal ekki minna en 51 % af hlutafé félagsins jafnan vera í eigu ríkisins og stjórn
þess skipuð fulltrúum ríkisins að meirihluta, nema samþykki Alþingis komi til.

3. gr.
Í sambandi við hlutafélag samkv. 1. gr. er ríkisstjórninni heimilt:

1. Að leggja fram allt að jafnvirði 13.2 milljóna bandaríkjadollara í íslenskum
krónum, til að eignast 55 % af hlutafé í félaginu. Einnig er henni heimilt að
taka lán í sama skyni.

2. Að kaupa eða láta kaupa jarðnæði við Grundartanga í Hvalfirði, er leigt verði
félaginu, eftir því sem þarfir verksmiðju þess krefjast, sbr. 10. gr.

3. Að láta byggja og reka höfn við Grundartanga í Hvalfirði, sem félagið hafi
aðgang að, og kaupa eða láta kaupa nauðsynleg landsréttindi höfninni til handa,
sbr. 10. gr.

4. Að sjá um að leggja veg að hinu fyrirhugaða verksmiðju- og hafnarsvæði við
Grundartanga.

5. Að láta leggja raflínu að hinu fyrirhugaða verksmiðju- og hafnarsvæði við
Grundartanga, til flutnings á rafmagni til byggingar verksmiðju félagsins og
hafnarinnar og til almennra nota þar á staðnum.

6. Að veita félaginu lán í sambandi við byggingu verksmiðjunnar, að fjárhæð allt
að jafnvirði 24.2 milljóna norskra króna, með þeim kjörum, sem ríkisstjórnin
ákveður, eða leggja fram sömu fjárhæð til aukningar á hlutafé þess, gegn sam-
svarandi lánum eða framlögum frá samstarfsaðilum hennar að tiltölu við hluta-
fjáreign þeirra. Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán í þessu skyni.

7. Að lækka stimpilgjöld og þinglýsingargjöld vegna stofnlána, sem félagið tekur
í sambandi við byggingu verksmiðjunnar.

4. gr.
Íslenska ríkið og þeir aðilar, sem kvaddir eru til samstarfs samkv. 2. gr., skulu

vera fullgildir stofnendur hlutafélagsins, án tillits til ákvæðis 3. málsliðar 2. málsgr.
4. gr. laga nr. 77/1921, um hlutafélög. Tala stofnenda skal og óháð ákvæðum 1.
málsliðs sömu málsgreinar. Rétt er að skrásetja félagið þegar er það hefur verið
stofnað, án tillits til þess, hvernig þá stendur á um innborgun lofaðs hlutafjár.

Tala hluthafa í félaginu skal óháð takmörkunum í almennum hlutafélagalög-
um, svo og réttur hluthafa til að neyta atkvæðisréttar fyrir allt atkvæðisbært hluta-
fé sitt.

Hlutabréf í félaginu skulu hljóða á nafn.

1



5. gr.
Fulltrúar í stjórn hlutafélagsins skulu skipaðir eða kjörnir á aðalfundi til árs

senn, svo og varamenn þeirra.
Fulltrúar í stjórn félagsins mega vera erlendir ríkisborgarar og búsettir er-

lendis, þó ekki sá meirihluti, sem áskilinn er í 2. gr. að framan.
Stjórnarmenn þurfa ekki að eiga sjálfir hlut í félaginu.

6. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga innan ramma þessara laga við þá

aðila, sem kvaddir eru til samstarfs samkv. 2. gr. að framan, og að kveða þar á um
þær skuldbindingar af hálfu ríkisins og aðilanna, sem taldar eru nauðsynlegar og
viðeigandi í sambandi við samvinnu þeirra um hlutafélagið og starfsemi þess, þar
á meðal varðandi framkvæmd 7.-9. gr. að neðan. Gildistími ákvæða 7.-9. gr. skal
vera eftir því sem ríkisstjórnin ákveður, og ekki skemmri en fimmtán ár frá stofnun
hlutaf élagsíns,

Samningar þeir, er ríkisstjórnin gerir samkvæmt 1. málsgr. um grundvallar-
atriði samstarfsins, skulu birtir í B-deild Stjórnartíðinda.

Í samræmi við 1. málsgr. er ríkisstjórninni heimilt að semja við samstarfsað-
ila sína í hlutafélaginu um gagnkvæmar skuldbindingar til að tryggja félaginu
fjármagn til að ljúka byggingu á verksmiðju með tveimur 30-45 MW bræðslu-
ofnum fyrir kísiIjárn og hefjast handa um rekstur hennar, þ. e. það fjármagn, sem
við kann að þurfa umfram stofnhlutafé og lán skv. 6. tölul. 3. gr. ásamt stofnlán um
frá utanaðkomandi aðilum, er verði ekki lægri en jafnvirði 320 milljóna norskra
króna að samanlögðum höfuðstól. Er ríkisstjórninni heimilt að taka lán í þessu skyni
og endurlána félaginu með kjörum, sem hún ákveður, eða að taka ábyrgð á lánum,
sem félaginu eru útveguð, gegn samskonar aðgerðum af hálfu samstarfsaðilanna
eftir réttu hlutfalli við hlutafjáreign hvers um sig.

7. gr.
Hlutafélagi samkv. 1. gr. ber að greiða tekjuskatt og eignarskatt og önnur opinber

gjöld, sem almennt eru á lögð hér á landi, eftir þeim reglum, sem um þau gilda
samkvæmt lögum á hverjum tíma, nema að því leyti, sem mælt er á annan veg í
lögum þessum.

Verði lagareglum um tekjuskatt og eignarskatt eða önnur opinber gjöld breytt
frá því, sem nú er, skal hlutafélagið jafnan eiga sama rétt og aðrir íslenskir aðilar,
sem hafa hliðstætt rekstrarform og stunda hliðstæða starfsemi, til að njóta þeirra
hlunninda, sem um er að ræða eftir hinum hreyttu reglum, og því ekki Íþyngt með
álögum umfram þessa aðila.

Eftirfarandi reglur skulu gilda gagnvart hlutafélaginu að því er varðar skatta
á nettótekjur og aðra skatta, sem að neðan greinir, án tillits til breytinga, sem verða
kunna á almennum lögum um þá skatta:

1. Félaginu skal jafnan heimilt að halda varasjóð myndaðan af skattfrjálsum fram-
lögum að því marki, sem um ræðir í 2. málsgr. 17. gr. gildandi laga um tekju-
skatt og eignarskatt (nr. 68/1971, sbr. lög nr. 7/1972), og eftir þeim reglum, er
gilda um slíkan varasjóð samkvæmt þeim lögum.

2. Félaginu skal jafnan heimilt að draga frá hreinum tekjum sínum á ári hverju
sem svarar allt að 10% af nafnverði hlutafjár þess með sama hætti og um getur
í 1. málsgr. 17. gr. gildandi tekjuskattslaga. Má sá frádráttur vera fyrir fjárhæð-
um, er félagið borgar út jafnóðum sem arð á því ári, og/eða fjárhæðum, er
félagið leggur til hliðar á árinu í sjóð til fjárfestingar og rekstursþarfa. Úr sjóði
þeim, sem lagður er til hliðar samkvæmt ákvæði þessu, má siðar úthluta arði og
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greiða hann, án þess að slíkt skerði rétt félagsins til frádráttar vegna útborgaðs
arðs á því ári, er greiðsla fer fram.

3. Félaginu skal jafnan heimilt að auka hlutafé sitt með útgáfu jöfnunarhluta-
bréfa án þess að nafnverð þeirra teljist til skattskyldra tekna hjá hluthöfum
þess, innan þeirra marka, sem um ræðir í 2. málsgr. D-liðs 1. málsgr, 7. gr.
gildandi tekj uskattslaga.

4. Félagið skal greiða árlegt landsútsvar, er nemi 0.5% hið mesta af rekstrarút-
gjöldum þess næstliðið almanaksár samkvæmt ákvæðum skattalaga (þar með
taldar fyrningar og vöru- og efnisnotkun), þó ekki af hærri upphæð en sem nemi
brúttótekjum . félagsins á árinu. Verður landsútsvarið lagt á atvinnurekstur
félagsins sem heild og kemur í stað aðstöðugjalds á þann rekstur samkv. V.
kafla laga nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga, og annarra gjalda, er leysa
kynnu aðstöðugjaldið af hólmi.

8. gr.
Um skattskyldu erlendra aðila, sem kvaddir eru til samvinnu samkvæmt 2. gr.

laganna og eiga hlut í félaginu eða láta því í té tæknilega aðstoð eða aðstoð við sölu
á afurðum þess, skal fara eftir ákvæðum þeirra tvísköttunarsamninga, sem í gildi eru
milli Íslands og heimaríkja þessara aðila. Í þeim tilvíkum, sem slíkum tvísköttunar-
samningum er ekki til að dreifa, er ríkisstjórninni heimilt að beita í þessu efni ákvæð-
um þeirra tvísköttunarsamninga, sem í gildi eru á hverjum tíma milli Íslands og
Noregs eða 1slands og Bandaríkjanna, eftir því sem hún ákveður nánar. Jafnframt
skulu eftirfarandi reglur gilda gagnvart ofangreindum aðilum, án tillits til breytinga
á íslenskum skattalögum:
1. Tekjuskattur erlendra hluthafa í félaginu vegna arðs af hlutareign þeirra, sem

skattskyldur er samkvæmt gildandi tekjuskattslögum eða síðari lögum um tekju-
skatt, skal vera 5% - fimm af hundraði, nema lög eða milliríkjasamningar
kveði á um lægra gjald, enda eigi viðkomandi hluthafi ekki minna en sem svarar
10% af útistandandi hlutafé félagsins. Ber félaginu að halda skatti þessum eftir
við útborgun arðsins og skila honum til hlutaðeigandi yfirvalda á greiðslu-
árinu. i þessu sambandi ber að meðhöndla úthlutun á verðmætum til hluthafa
við slit á félaginu eða sölu á hlutabréfum sem innlausn á hlutabréfum, og skal
ágóði til hluthafanna, sem um er að ræða, metinn sem tekjur af innlausninni
og skattlagður sem arður.

2. Þeir erlendu aðilar, sem að ofan greinir, skulu ekki taldir hafa fasta starfsstöð
á Íslandi vegna umgetinna tengsla sinna við félagið, og greiðslur til þeirra i formi
þjónustugjalda, sölulauna, umboðslauna, leyfisgjalda og vaxta skulu ekki háð
sköttun á Islandi.

9. gr.
Innflutningur af hálfu hlutafélagsins á byggingarefni, vélum og búnaði og öðrum

fjárfestingarvörum og varahlutum til verksmiðju félagsins og reksturs hennar og
tengdra mannvirkja skal undanþeginn aðflutningsgjöldum og söluskatti á innflutning.
Ríkisstjórninni er heimilt að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og/eða
söluskatt af vöru eða þjónustu, sem keypt er innanlands vegna byggingar verksmiðj-
unnar, í þeim tilgangi að efla aðstöðu innlendra aðila til samkeppni um verkefni í
sambandi við bygginguna.

Innflutningur af hálfu hlutafélagsins á hráefnum og rekstrarvörum, sem beinlínis
eru notaðar í framleiðslu á útflutningsvörum frá verksmiðjunni, skal undanþeginn
tollum á innflutning og útflutning og söluskatti á íslandi, svo og sala til útlanda á
framleiðsluvörum félagsins.

Rafmagn til reksturs verksmiðjunnar skal undanþegið söluskatti og öðrum
gjöldum í sambandi við sölu eða notkun raforku.
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10. gr.
Höfn við verksmiðjusvæðið að Grundartanga, sbr. 3. tölul. 3. gr., skal vera í eigu

sérstaks hafnarsjóðs, sem sveitarfélög í nágrenninu stofna til samkvæmt ákvæðum
hafnalaga, og tryggi hafnarsjóðurinn hlutafélaginu viðeigandi afnot hafnarinnar
með kjörum, sem ríkisstjórnin samþykkir.

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að hafnarsjóðurinn verði eigandi að jarð-
næði verksmiðjunnar við Grundartanga, sbr. 2. tölul. 3. gr., og leigi það hlutafélaginu
með kjörum, sem ríkisstjórnin samþykkir.

11. gr.
Hlutafélaginu ber að gera varúðarráðstafanir til að varna tjóni á umhverfi verk-

smiðjunnar við Grundartanga af hennar völdum, og skulu hönnun verksmiðjunnar,
bygging og rekstur í öllu vera í samræmi við núgildandi og síðari lög og reglugerðir
hér á landi varðandi mengunarvarnir og náttúruvernd og öryggi, heilbrigði og
hreinlæti á vinnustað, og þá staðla, sem settir eru samkvæmt þeim.

Aður en framleiðsla hefst skal gerð líffræðileg athugun á umhverfi verksmiðj-
unnar, þannig að fylgjast megi með áhrifum hennar á lífríkið. Ríkisstjórnin ákveður
tilhögun athugunarinnar að fengnum tillögum Náttúruverndarráðs, og skal hluta-
félagið greiða allan kostnað við framkvæmd hennar.

12. gr.
Við járnblendiverksmiðjuna starfi samstarfsnefnd skipuð þremur fulltrúum frá

hvorum, stjórn verksmiðjunnar og starfsliði hennar, ásamt jafnmörgum varamönnum.
Hlutverk samstarfsnefndar er að efla samvinnu fyrirtækisins og starfsliðs þess,
vera báðum til ráðuneytis og gera tillögur um bættan aðbúnað, heilbrigði og öryggi
starfsliðs og hagkvæmni í rekstri fyrirtækisins.

13. gr.
Iðnaðarráðherra fer með mál, sem snerta eignaraðild ríkisins hlutafélaginu.

14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 10 26. apríl 1975,um

járnblendiverksmiðju í Hvalfirði, er lög þessi leysa af hólmi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með lögum nr. 10 26. apríl 1975 fékk ríkisstjórnin lagaheimild til að koma

á fót iðjuveri i nýrri grein útflutningsiðnaðar, járnblendivinnslu, sem nyti til vinnsl-
unnar raforku frá Sigölduvirkjun og öðrum orkuverum Landsvirkjunar.

Fyrirhugað var að reisa iðjuver þetta í samvinnu við bandaríska fyrirtækið
Union Carbide Corporation og með þeim aðila stofnaði ríkisstjórnin íslenska járn-
blendifélagið h. f. hinn 28. april 1975 á grundvelli þessara heimiIdarlaga, með að-
setur að Grundartanga í Hvalfirði. Hins vegar gekk Union Carbide úr Járnblendi-
félaginu sumarið 1976,eins og kunnugt er, og yfirtók ríkisstjórnin hlut þess í félag-
inu á grundvelli samkomulags um slit samvinnunar.
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A sl. vori, þegar sýnt þótti að hverju stefndi um samstarf við Union Carbide,
voru teknar upp viðræður við norska hlutafélagið Elkem-Spigerverket a/s Um
aðild að iðjuverinu. Var fyrsti fundur iðnaðarráðherra með fulltrúum norska félags-
ins hinn 27. apríl sl., og hafa umfangsmiklar viðræður síðan átt sér stað. Hafa
þær nú leitt til samninga, sem af hálfu ríkisstjórnarinnar hafa verið undirritaðir
með fyrirvara um samþykki Alþingis á frumvarpi þVÍ, sem hér er lagt fram.

Með frumvarpinu er lagt til, að lög nr. 10/1975 um járnblendiverksmiðju í
Hvalfirði verði lögfest að nýju með nokkrum breytingum, sem til eru komnar vegna
hinna fyrirhuguðu skipta á samstarfsaðila um fyrirtækið (sbr. 1. gr., 2. gr., 1. mgr.
6 gr. og 8. gr. frv.), auk minniháttar orðalagsbreytinga á öðrum stöðum. Er hér
yfirleitt ekki um eiginlegar efnisbreytingar að ræða á viðkomandi ákvæðum, enda
gerðu lögin að sínu leyti ráð fyrir þeim möguleika, að til samstarfs gæti komið við
annan aðila en Union Carbide.

Jafnframt þessum breytingum er ráðgert að auka við lögin nokkrum ákvæðum
um fjármál fyrirtækisins (sbr. 6.-7. tölul. 3. gr. og 3. mgr. 6. gr. frv.) og meðhöndlun
þess varðandi tolla og aðra óbeina skatta (sbr. 9. gr. frv.). A málefni þau, sem þar
greinir, hefði einnig reynt í áframhaldandi samvinnu við Union Carbide, þannig
að ætla má, að þau hefðu þá einnig komið til kasta Alþingis í einhverri mynd. Er
hér því ekki heldur um eiginlegar breytingar að tefla, þótt ákvæðin séu nýmæli.

Ráðgert er að skipa samstarfinu við Elkem-Spigerverket á grundvelli aðal-
samnings milli ríkisstjórnarinnar og félagsins, er lagður er fram sem fylgiskjal
með greinargerð þessari. Verður hann málefna samningur aðilanna sem hluthafa
Í Íslenska járnblendifélaginu h. f. á svipaðan hátt og var um aðalsamning ríkis-
stjórnarinnar við Union Carbide. Að efni til er samningurinn byggður á lögum nr.
10/1975, svo langt sem þau ná, en jafnframt er kveðið á um það skýrum stöfum,
að hann öðlist ekki gildi nema að fengnu samþykki Alþingis við þeim breytingum
á lögunum, sem felast í frumvarpi þessu, sbr. 1. og 2. mgr. 23. gr. samningsins. Þykir
rétt að leita þessa samþykkis með því að bera lögin upp að nýju í heild eins og
hér er gert.

Sem ráða má af framanrituðu er hinni fyrirhuguðu járnblendiverksmiðju ekki
ætlað að taka neinum verulegum breytingum við þau skipti á samstarfsaðila, sem
nú eru ráðgerð, að öðru leyti en því, sem óhjákvæmilega leiðir af aðilaskiptunum
sem slíkum. Stefnumiðin varðandi viðfangsefni fyrirækisins, eignarhlutdeild, tækni-
mál, rafmagnsöflun, umhverfismál, réttarstöðu og aðra höfuðþætti verða Í megin-
atriðum hin sömu og ráðgert var í öndverðu. Gildir þetta einnig um markaðsmál
fyrirtækisins, þótt aðilaskiptin varði væntanlega mestu á því sviði. Í heild er ákvörð-
un ríkisstjórnarinnar um að leita samninga við Elkem-Spigerverket á því byggð, að
fyrirtækinu og hinum íslensku hagsmunum, sem því eru tengdir, sé ekki síður
borgið í samstarfi við þann aðila en verið hefði í óslitinni samvinnu við Union
Carbide. Við undirbúning samninga við hið norska fyrirtæki hefur að verulegu leyti
verið unnt að styðjast við þau fordæmi, sem á voru komin í fyrri samningum, og
jafnframt hefur reynst mögulegt að ná fullu samkomulagi við hinn fyrri sam-
starfsaðila um viðunandi uppgjör á þeim samningum, sem geri kleift að brúa bilið
yfir í áframhaldandi uppbyggingu fyrirtækisins.

Hér á eftir fylgir greinargerð um þróun mála frá stofnun íslenska járnblendi-
félagsins h. f. og aðdraganda þeirra samninga, sem nú liggja fyrir við Elkem-
Spigerverket, ásamt athugasemdum um helstu þætti samninganna og um einstakar
greinar frumvarpsins. Jafnframt fylgja greinargerðinni eftirtalin skjöl, sem prent-
uð eru þar á eftir:

I. Greinargerð um járnblendiverksmiðju Í Hvalfirði, dags. 18. nóv. 1976, frá Íslenska
járnblendifélaginu h. f.

II. Aðals3mningur milli ríkisstjórnarinnar og Elkem-Spigerverket, dags. 8. des.
1976, á íslensku.
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AÐDRAGANDI MÁLSINS

Í athugasemdum og skýrslum með frv. til laga nr. 10/1975 um járnblendiverk-
smiðju í Hvalfirði var gerð ítarleg grein fyrir fyrirtæki þessu og þeim undirbúningi,
sem það hafði sætt á því stigi. Jafnframt var gerð grein fyrir þeim möguleikum,
sem það byggi yfir til hagkvæmrar nýtingar á orkulindum landsins og jákvæðra
áhrifa á þjóðarbúskapinn, og eru þær forsendur óbreyttar. Hér verður skýrt stutt-
lega frá þróun mála eftir samþykkt þeirra laga og gerð samninga við Union Carbide
Corporation ásamt aðdraganda að samningum við Elkem-Spigerverket a/s.

Eftir staðfestingu laga nr. 10/1975 var þegar hafist handa um stofnun íslenska
járnblendifélagsins h. f. og frágang samninga við Union Carbide í samræmi við drög
þau að aðalsamningi, sem legið höfðu frammi á Alþingi. Var samningurinn (ásamt
samningi um framsal tæknikunnáttu og um tækniaðstoð) undirritaður hinn 28.
apríl 1975 og félagið stofnað sama dag.

Rafmagnssamningur við Landsvirkjun var undirritaður nokkru síðar, hinn 28.
mai 1975, eftir að stjórn Landsvirkjunar hafði fjallað um hann. Hins vegar var
því frestað um sinn að undirrita hinn fyrirhugaða umboðssölusamning við dótturfé-
lög Union Carbide, sem lá fyrir í endanlegum drögum. Var það gert með tilliti til
þess, að sá möguleiki var kominn til umræðu á milli aðilanna, að Union Carbide
tæki að sér að ábyrgjast einhverja lágmarkssölu á kísiljárni frá Járnblendifélaginu,
i því skyni að auðvelda félaginu lántökur til byggingar á verksmiðju sinni. Töldu
fulltrúar Union Carbide ekki útilokað, að fyrirtækið gæti tekið á sig slíka skuld-
bindingu að óbreyttum sölulaunum, ef hún væri ekki þeim mun meira íþyngjandi.
Þetta fyrirheit var þó ekki bindandi að svo stöddu, þar sem Union Carbide hafði ekki
áður léð máls á því að ábyrgjast tiltekinn árangur af sölustarfsemi sinni, heldur
aðeins að stunda hana af fyllstu atorku.

Við stofnun Járnblendifélagsins voru eftirtaldir menn kjörnir í stjórn þess af
hálfu ríkisstjórnarinnar, ásamt þremur fulltrúum frá samstarfsaðilanum:

Dr. Gunnar Sigurðsson, vcrkf'r., Garðabæ, stjórnarformaður.
Eggert G. Þorsteinsson, alþm., Reykjavík.
Dr. Guðmundur Guðmundsson, framkv.stj., Akranesi.
Jósef H. Þorgeirsson, lögfr., Akranesi.

Viðskiptalegur framkvæmdastjóri félagsins var ráðinn Ásgeir Magnússon, lög-
fræðingur, en Union Carbide lagði því til tæknilegan framkvæmdastjóra, verkfræð-
inginn Cato Eide frá Noregi. Jafnframt voru ráðnir þangað verkfræðingarnir Guð-
laugur Hjörleifsson og .JÓn Steingrímsson, svo og John Fenger, viðskiptafræðingur.
Hafa hinir síðastnefndu starfað hjá fyrirtækinu síðan, en Ásgeir Magnússon and-
aðist óvænt fyrir aldur fram á s, l. hausti.

Félagið tók þegar til starfa við undirbúning að fullnaðarhönnun járnblendi-
verksmiðjunnar og framkvæmdum við byggingu hennar, og höfðu stofnendurnir
þegar lagt drög að því, að þetta gæti gengið sem greiðast. Var fljótlega gengið frá
samningi við verkfræðilega ráðunauta, erlenda og innlenda, og verktaka við jarð-
vinnu. Einnig voru undirritaðir samningar um kaup á bræðsluofnum frá fyrir-
tækinu Tagliaferri á Ítalíu. Lögðu stofnendurnir félaginu til fjármagn með fyrstu
innborgunum hlutafjár í samræmi við stofnsamning.

Stofnhlutafé félagsins hafði verið ákveðið sem jafnvirði 24 millj. bandaríkja-
dala, og svaraði það sem næst V3 hluta af stofnkostnaði verksmiðjunnar eins og
hann var áætlaður veturinn 1974-75. Í samningum aðilanna hafði það ekki verið
fastmælum bundið, hvernig staðið yrði að útvegun lánsfjár til verksmiðjubygging-
ar-innar, en þeir höfðu sett sér það stefnumið í viðræðum sínum, að þess yrði aflað
með erlendum lánum, sem .Járnblendifélagið tæki án beinnar ábyrgðar frá hlut-
höfunum, eftir því sem unnt væri. Hafði hvorugur skuldbundið sig fyrirfram til að
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veita slíkar ábyrgðir. Samkomulag var og um það að leita til bankans Manufacturers
Hanover Trust Company í New York um forgöngu við lánsútvegunina, en hann
hefur átt víðtæk viðskipti bæði við íslendinga og Union Carbide.

1 viðræðum við bankann sumarið 1975 kom fljótlega í ljós, að crfitt yrði um
vik að ná samningum um stofnlánin eins og aðstæður voru þá orðnar á lánamörk-
uðum, án þess að einhvers konar tryggingarskuldbindinga yrði krafist af eignar-
aðilum. Var leitað að hagkvæmri leið til að mæta þessum kröfum lánastofnana og
fundinn grundvöllur, sem ríkisstjórnin taldi sig geta samþykkt fyrir sitt leyti, ef
Union Carbide tæki á sig þá auknu ábyrgð á sölu málms frá verksmiðjunni, sem
áður var á minnst. Hins vegar töldu fulltrúar og lögfræðingar Union Carbide nokk-
urn vafa á þVÍ, að fyrirtækið gæti fallist á sjónarmið bankans varðandi þennan
grundvöll, miðað við þau stefnumörk. sem fyrirtækið þyrfti að fylgja í lánamálum
almennt.

Samhliða umræðum um fjármögnun verksmiðjunnar var unnið að gerð endan ..
legrar áætlunar um stofnkostnað verksmiðjunnar í samvinnu við verkfræðinga þá,
sem störfuðu að hönnun hennar, svo og að endurskoðun á hagkvæmnisáætlun fyrir
verksmiðjuna,

I október 1975 var gert hlé á viðræðum um lánsfjármálin, jafnframt því sem
fulltrúar Union Carbide létu í ljós um þær mundir verulegar áhyggjur yfir fram-
vindumöguleikum fyrirtækisins í nánustu framtíð. Á árinu 1975 var verulegur sam-
dráttur á markaði fyrir kísiljárn, og töldu fulltrúarnir hugsanlegt, að vöxtur eftir-
spurnar yrði hægari en fyrr hafði verið áætlað, jafnframt því sem fjölgun eða endur-
nýjun k ísiljárnverksmiðja gæti orðið meiri næstu árin en fyrri kannanir hefðu
bent til. Einnig töldu þeir líkur á hækkandi byggingarkostnaði. Með hliðsjón af
þessu var tekin um það sameiginleg ákvörðun á stjórnarfundi í Járnblendifélaginu
í nóvember 1975 að takmarka frekari fjárskuldbindingar félagsins þar til búið væri
að endurskoða áætlanir um stofn- og reksturskostnað félagsins og gera nýja mark-
aðsathugun. Var og ákveðið að fresta framkvæmdum við bygginguna að svo stöddu
og neyta heimilda til þess í gerðum verksamningum.

Snemma árs 1976 lágu fyrir ýmsar niðurstöður af þeim athugunum, sem
stjórnin hafði ákveðið, og töldu fulltrúar Union Carbide þær staðfesta áhyggjur
sínar fremur en hitt. Kváðust þeir reiðubúnir til að standa við allar skuldbindingar
sínar samkvæmt gerðum samningum, en hins vegar væri útlit fyrir, að ekki mundi
takast að koma verksmiðjunni upp án frekari skuldbindinga af hálfu beggja aðila.
Teldu þeir vafasamt að ganga til slíks vegna þess, að líkur væru til lakari afkomu
fyrirtækisins en við hefði verið búist, og kæmi allt eins til greina að leggja það á
hilluna að svo stöddu.

Í framhaldi af þessu áttu sér stað ítarlegar viðræður við Union Carbide um
framvindu málsins, ásamt frekari könnun á ýmsum atriðum varðandi afkomu-
horfur fyrirtækisins. Jafnframt ákváðu aðilarnir að kanna, hvort hægt væri að
nálgast lausn á málinu frá öðrum hliðum, þ.e. með það í huga að fá aðra samstarfs-
aðila að verksmiðjunni í stað Union Carbide eða í samvinnu við ríkisstjórnina og
Union Carbide. M.a. fóru framkvæmdastjóri Járnblendifélagsins og skrifstofustjóri
iðnaðarráðuneytisins til Noregs í þessu skyni og ræddu þar við ráðuneytisstjóra
norska iðnaðarráðuneytisins og fulltrúa Elkem-Spigerverket, en þeir eru stærstir
meðal norskra kísiljárnframleiðenda, sem hafa öflugustu aðstöðuna á markaðnum
í Evrópu. Virtust þessir aðilar langt frá þVÍ að vera svartsýnir á framtíðarhorfur
kísiljárnframleiðslu, þrátt fyrir tímabundna erfiðleika. Þá var einnig gerð mark-
aðsathugun hjá sérfræðingum Metal Bulletin í London, sem gaf tiltölulega jákvæða
mynd af markaðshorfum.

Viðræður þessar leiddu endanlega til þess, að Union Carbide bar fram ósk um
að hverfa frá samstarfinu um járnblendiverksmiðjuna. 1 júnímánuði 1976 náðist
fullt samkomulag milli fulltrúa þess og ríkisstjórnarinnar um að fara þá leið, og
var það staðfest með samningi hinn 9. júlí 1976. Með honum gekk Union Carbide
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úr Íslenska járnblendifélaginu og var leyst undan öllum skuldbindingum varðandi
fyrirtæki þess. Jafnframt greiddi Union Carbide verulega fjárhæð til Járnblendi-
félagsins. Var uppgjörið við það miðað, að ríkissjóður gæti farið skaðI aus frá því,
sem í hefði gerst um undirbúning fyrirtækisins, svo og Landsvirkjun að sínu leyti.

ELKEM-SPIGERVERKET A/S
Vorið 1976 voru, sem fyrr segir, hafnar viðræður við norska fyrirtækið Elkem-

Spígerverket a/s um þátttöku í Íslenska járnblendifélaginu hf. Hafa viðræður og
athuganir staðið yfir síðan og leitt til þeirrar samningsgerðar, sem lýst er í greinar-
gerð þessari.

Elkem-Spigerverket var stofnað árið 1972 með samruna tveggja fyrirtækja,
Christiania Spigerverk og Elkern a/s. Christiania Spigerverk var stofnað 1853, en
Elkem a/s 1904. Hlutafé í Elkem-Spigerverket er að nafnverði 195 millj. norskra
króna og skiptist í 3900000 50 króna bréf, en miðað við 1. janúar 1976 voru hlut-
hafar 15019 talsins. Eru hlutabréfin skráð hjá kauphöllinni í Oslo.

Hlutafjáreign í félaginu er tiltölulega dreifð, og hluthafar nær allir norskir að
þjóðerni. Eru einungis um það bil 9% hlutafjárins í eigu annars konar aðila, þ. e.
útlendinga og erlendra félaga, eða fyrirtækja, sem skrásett eru i Noregi, en eru að
hluta í eigu útlendinga. Eru flestir þessir aðilar af síðastnefnda taginu.

Samkvæmt samþykktum Elkem-Spigerverket gilda og þær almennu hömlur varð-
andi eigendaskipti að hlutabréfum í félaginu, að framsal á hlutabréfum þurfi að
hljóta samþykki félagsstjórnar til að vera gilt gagnvart félaginu. Geti stjórnin synjað
um samþykki í einstökum tilvikum, ef hún telji framsalið andstætt hagsmunum
félagsins.

Allir stjórnarmenn félagsins eru norskir ríkisborgarar. Eru þeir nú 7 að tölu,
og eru 2 þeirra kjörnir af starfsmönnum félagsins. Í félaginu starfar jafnframt
fulltrúaráð, sem fjallar um meiriháttar fjárfestingar og ýmis önnur mál í samræmi
við hlutafélagalög í Noregi. Eru fulltrúar þar nú 30 talsins, þar af 10 kjörnir af
starfsmönnum.

Fyrirtækið skiptist í 6 aðaldeildir og nam heildarsala þess árið 1975 2462 millj.
norskra króna, sem skiptist þannig í grófum dráttum milli deilda:

Járnblendi .
Stál og járn .
Ýmsar neytendavörur, eins og verkfæri, lásar og

skyldar járnvörur, einangrunarefni og trefjagler-
vörur ........................................•.

Ál .

n. kr. 867 millj.
649

Verkfræðideild
Námugröftur

328
280
216
122

Auk þess á félagið nokkurn hlut að starfsemi á sviði o1fuiðnaðar. Er það
einn af eigendum Saga Petroleum a/s & Co og Norwegian Oil Consortium a/s
& Co. Mest af starfsemi félagsins fer fram í Noregi, en erlendis rekur félagið eða
á hluta í ýmsum verksmiðjum, einkum á sviði ál- og stáIiðnaðar. Eru flest fyrir-
tækin staðsett í Evrópu.

Fjöldi starfsmanna félagsins er u. þ. b. 8500 manns, sem starfa á rúmlega 30
framleiðslu stöðvum í Noregi og erlendis. Aðalskrifstofa fyrirtækisins er í Oslo.

A undanförnum árum hefur félagið selt framleiðslu sína á kísiljárni Í félagi
við fjóra aðra norska kísiljárnframleiðendur, sem reka með þVÍ sölusamlagið A/S
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Fesil &Co. Aðrar tegundir járnhlendis selur félagið sjálft, og rekur um þessar mundir
söluskrifstofur í Bretlandi, Hollandi, Þýskalandi, Danmörku og Svíþjóð. Framleiðsl-
an er seld um allan heim, m. a. til Bandaríkjanna og Japan.

Rétt er að geta þess, að Elkem-Spigerverket hefur áður haft samband við ís-
lensk stjórnvöld varðandi uppbyggingu orkufreks iðnaðar hér á landi. Þannig tóku
fulltrúar þess upp viðræður við Viðræðunefnd um orkufrekan iðnað á árinu 1971
um byggingu á ferromanganverksmiðju í Hvalfirði, er nýta mundi raforku frá Sig-
öldu. Ekki varð af samningum um samstarf að því sinni, þar sem íslendingar völdu
að stefna að framleiðslu á kísiljárni. Eru báðir aðilar raunar sammála um, að það
hafi verið rétt ákvörðun á sínum tíma, þar sem starfræksla á kisiljárnverksmiðjn
henti betur aðstæðum hér á landi eins og nú standa sakir.

HELSTU ATRIÐI VIÐRÆÐNA OG SAMNINGA

1. Viðræður.
Viðræður við Elkem-Spigerverket frá því á s.J. vori hafa farið fram á vegum

Iðnaðarráðuneytisins og íslenska járnblendifélagsins hf. og verið í höndum iðnaðar-
ráðherra og samninganefndar, sem hann kvaddi til þess starfa. I nefndinni hafa
starfað þeir Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, formaður, alþingismennirnir Ing-
ólfur Jónsson og Steingrímur Hermannsson, Arni Þ. Árnason, skrifstofustjóri, Gunn-
ar Sigurðsson, verkfræðingur, Asgeir Magnússon, framkvæmdastjóri, Garðar Ingvars-
son, hagfræðingur og Hjörtur Torfason, hrl. Jafnframt hafa starfsmenn Járnblendi-
félagsins aðstoðað við gerð samninganna, og af hálfu Landsvirkjunar tóku þátt í
þeim Eiríkur Briem, framkvæmdastjóri og Jóhann Már Maríusson, verkfræðingur.

Af hálfu Elkem-Spigerverket hafa fulltrúar frá járnblendideild félagsins aðal-
lega starfað að gerð samninganna, þeir Rolf Nordheim, framkvæmdastjóri deildar-
innar, Gunnar Sem, J.K.L. Andersen og Frederik Schatvet, en auk þess hafa full-
trúar verkfræðideildar og byggingardeildar félagsins tekið þátt í viðræðum um þá
hluta tæknisamningsins, sem snerta þessar deildir. Með þeim hefur starfað Jan P.
Homsaas, lögfræðingur hjá félaginu.

Jafnhliða samningsviðræðum aðilanna hefur verið unnið að athugunum og samn-
ingum um útvegun stofnlána til byggingar járnblendiverksmiðjunnar. Hefur að
undanförnu verið stefnt að því, að fá byggingarlán tíl langs tíma frá Norræna fjár-
festingarbankanum, sem stofnaður var á s.l. vori, eða jafngóð lán hjá öðrum lána-
stofnunum. Lagði Járnblendifélagið inn lánsumsókn hjá bankanum í byrjun ágúst-
mánaðar. Niðurstöður af viðræðum við hankastjórann liggja nú fyrir, og standa
vonir til að þær verði samþykktar í stjórn bankans á desemberfundi hennar. Sam-
kvæmt þeim mun bankinn veita Járnblendifélaginu lán í ýmsum myntum að fjár-
hæð sem svarar 200 millj. norskra króna, gegn veði í verksmiðjunni. Nemur það
sem næst 40% af áætluðum stofnkostnaði fyrirtækisins. Fyrir láni þessu og öðrum
fyrirhuguðum lántökum er gerð grein í kaflanum um fjármögnun í fylgiskjali I
hér að neðan, svo og í aths. um 3. gr. og 6. gr. frv. Vonir standa til, að önnur lán
til verksmiðjubyggingarinnar geti einnig orðið án ábyrgðar af hálfu hluthafanna,
svo sem að hefur verið stefnt frá öndverðu.

Auk þessa hafa heilbrigðisyfirvöld unnið að gerð þeirra skilmála um mengunar-
varnir og varúðarráðstafanir, sem sett verði í starfsleyfi járnblendiverksmiðjunnar.
Er við það miðað, að þeir liggi fyrir áður en samningar taka gildi. Lögð hafa verið
drög að nýjum áætlunum um byggingu verksmiðjunnar og rekstur, svo sem fram
kemur á fylgiskjali I, og öðrum undirbúningi þess, að framkvæmdir við verksmiðj-
una geti farið á stað aftur með sem minnstum töfum.
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2. Almennt um samningana.

Samningar við Elkem-Spigerverket (ES) eru við það miðaðir. að félagið gangi
til þátttöku í íslenska járnblendifélaginu hf. ásamt ríkisstjórninni, í stað Union
Carbide Corporation. Verða samningarnir að flestu leyti með svipuðu sniði og fyrri
samningar við UCC, og samstarfsgrundvöllurinn í meginatriðum sambærilegur við
það, sem ráðgert var við upphaflega afgreiðslu málsins á Alþingi.

Samningar þeir, sem samstarfið við ES og starfræksla járnblendiverksmiðjunnar
munu byggjast á, verða aðallega þessir:

a) Aðalsamningur milli ríkisstjórnarinnar og ES, þar sem kveðið er á um helstu
atriðin í samvinnu aðilanna . .Jafnframt honum verði gerðar viðeigandi breyt-
ingar á samþykktum Járnblendifélagsins.

b) Tæknisamningur milli ES og Járnblendifélagsins.
e) Sölusamningur við ES um markaðsaðstöðu Járnblendifélagsins.
d) Rafmagnssamningur milli Landsvirkjunar og Járnblendifélagsins, er gerður var

28. maí 1975, mun gilda áfram með nokkrum breytingum .
•Jafnframt koma til samningar um lóðarleigu og hafnarafnot að Grundartanga.

Varðandi tæknisamning er þess að geta, að þátttaka ES varðandi tæknihlið
fyrirtækisins verður að því leyti ríkari en vera átti hjá UCC, að verkfræðideild ES
mun sjá um smíði bræðsluofna og fylgibúnaðar þeirra handa verksmiðjunni. Hefur
ES verið einn helsti framleiðandi járnblendiofna um langan aldur og staðið fyrir
byggingu á yfir 300 rafbræðsluofnum víðsvegar um heim. Einnig mun byggingar-
deild ES sjálf hafa umsjón með hönnun og byggingu verksmiðjunnar, í samvinnu
við .Járnblendifélagið og innlenda verkfræðinga þess, en þá þjónustu átti áður að
kaupa að mestu frá þriðja aðila (Ralph M. Parsons Ltd.). Að öðru leyti er um sam-
bærilegan samning að ræða, sbr. neðanritað.

Varðandi sölusamning er og vert að benda á, að hann er að undirstöðu til
byggður á jafnréttisaðstöðu milli verksmiðju Járnhlendifélagsins og eigin verk-
smiðja ES í Noregi, sem stunda útflutning á Evrópumarkað og aðra markaði. Hefur
með þessu verið mögulegt að koma á viðameiri samningsgerð um markaðsmál Járn-
blendifélagsins, sem felur í sér meiri tryggingu fyrir árangursríkri sölu á fram-
leiðslu þess en um var að ræða í fyrirhuguðum umboðssölu samningi við UCC, en
samningar um ábyrgð á sölu af hálfu þess aðila höfðu ekki komist á, er samvinnan
féll niður. Jafnframt er það veigamikið atriði, að Járnhlendifélagið mun nú geta
selt á Bandaríkjamarkað, en það var ekki ráðgert áður.

3. Um eignarhlutdeild.
Ráðgert er, að ES eignist 45% hlutafjár í Járnblendifélaginu, en íslenska ríkið

55%. Eru þetta sömu hlutföll og um var að ræða í samstarfinu við UCC, og í sam-
ræmi við 2. gr. gildandi laga.

Um þetta atriði er nánar fjallað í 2. og 4. gr. aðalsamnings. Svo sem þar kemur
fram (7. málsgr. 2. gr.) mun ES verða bundið um að selja ekki hlut sinn í Járn-
blendifélaginu tiltekinn tíma, en það óskar eins og UCC að hafa fyrirvara þess
efnis, að geta farið fram á að ríkið kaupi hlut sinn eftir þann tíma, ef svo ber
undir. Lágmarkstiminn, sem ES er bundið, er ákveðinn með hliðsjón af gildistíma
samninganna og telst frá upphafi starfrækslu járnblendiverksmiðjunnar. Verður
tíminn þannig lengri en vera átti hjá UCC, þ. e. 17 ár í stað 15 áður. Gagnkvæmur
forkaupsréttur mun gilda um hlutabréf aðilanna.

Hlutafé Járnblendifélagsins verður óbreytt frá stofn-amningi vorið 1975, þ. e.
jafnvirði 24 millj. bandaríkjadollara. Vegna verðbólguáhrifa á stofnkostnað og nokk-
urs gengissigs á bandaríkjadollar er hlutdeild þessa hlutafjár í heildarfjárfesting-
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unni orðin nokkru lægri en upphaflega var við miðað (%). Aðilar hafa þó ekki uppi
áform um að hækka hlutaféð, en hafa rætt um að útvega félaginu fé í formi hlut-
hafalána, er verði víkjandi gagnvart stofnlán nm frá öðrum aðilum og treysti þannig
lántökuaðstöðu félagsins (sbr. aths. um 3. gr. frv.). Hugmyndir af þessu tagi voru
einnig til umræðu haustið 1975 Í samvinnunni við UCC.

Ríkisstjórnin hefur þegar greitt inn 26% af umsömdu hlutafé sínu, og mun ES
greiða samsvarandi hluta af framlagi sínu Í beinu framhaldi af gerð samninga (4. gr.
aðalsamnings). Verða þau hlutabréf. sem þar er um að ræða, reiknuð á fullu nafn-
verði gagnvart ES, og felst í því viðurkenning fl skaðleysi ríkissjöðs af aðila skipt-
unum í félaginu. Hluthafarnir munu síðan greiða afganginn af framlögum sinum
jafnhliða á árunum 1977-79.

Um fjármögnun með lánsfé eru nú ítarlegri ákvæði en áður voru i aðalsamn-
ingi, sbr. 5. gr. hans. Jafnframt þeim er gert ráð fyrir, að hluthafarnir geri samning
við Járnblendifélagið, er tryggi aðstöðu þess til að ljúka við byggingu verksmiðj-
unnar að umsaminni stærð, sbr. aths. við 3. málsgr. 6. gr. frv. Er þeim samningi
ætlað að treysta grundvöllinn undir töku stofnlána félagsins frá þriðja aðila.

4. Um tæknisamning.
Ráðgert er, að ES framselji Járnblendifélaginu Í byrjun tæknikunnáttu á sams-

konar grundvelli og UCC og fái fyrir það sömu þóknun í hlutabréfum, þ. e. jafn-
virði 3.2 millj. dollara.

Jafnframt mun ES veita félaginu samfellda tækniþjónustu við verksmiðjurekstur-
inn á svipuðum grundvelli og UCC og fá fyrir það sömu þóknun, þ. e. sem svarar
3% af andvirði seldrar framleiðslu. Gildistími samningsins um þessa aðstoð er
óbreyttur, þ. e. 15 ár frá því að starfræksla hefst. Meðal annars mun ES leggja
félaginu til tæknilegan framkvæmdastjóra við verksmiðjuna fyrstu árin, svo sem
áður var ráðgert.

Samkvæmt tæknisamningnum mun ES selja Járnblendifélaginu bræðsluofna
verksmiðjunnar ásamt fylgibúnaði, sem fyrr getur. Samið hefur verið um verð
fyrir þennan búnað, og er það fyllilega sambærilegt við áætlað og samningsbundið
verð samkvæmt kostnaðaráætlunum UCC og R.M. Parsons.

ES mun láta í té verkfræðiaðstoð við umsjón með hönnun og byggingu verk-
smiðjunnar, og verður hún greidd eftir venjulegum tímatöxtum fyrir slíka þjónustu.
Innlendum verkfræðistofum verður hins vegar falið að annast vinnu við hönnun og
eftirlit með byggingu verksmiðjunnar að eins miklu leyti og frekast er kostur.

5. Um sölusamning.
Samkvæmt fyrri samningum áttu dótturfélög UCC að vera umboðsmenn um

sölu á framleiðslu Járnblendifélagsins og fá fyrir það umboðslaun frá 3%-5%
eftir árlegu magni, þ. e. að meðaltali 3.9% miðað við 47000 tonna árssölu (skv.
áætlunum veturinn 1973-75), en 4.02% miðað við 50000 tonna árssðlu, sem nú er
ráðgerð. Ábyrgð var ekki tekin á sölumagni. en rætt var um að UCC tæki hana að
einhverju marki í sambandi við tryggingu lána.

f stað þess er nú fyrirhugað, að salan fari fram fyrir milligöngu ES á sama
grundvelli og ES selur eigin framleiðslu sína á kisiljárni. Að undanförnu hefur A/S
Fesil & Co annast þessa sölu, en ES hefur einnig aðstöðu til að annast hana
sjálft að öllu leyti, ef því er að skipta. Fesíl er rekið sem sölusamlag fyrir kisiljárn
einvörðungu, á kostnaðargrundvelli. Er það öflugasti aðilinn á kísiljárnsmarkaðn-
um í Evrópu, og raunar stærsti kísiljúrnsútflytjandi i heimi, en árleg sala á þess
vegum er nú um 275 000 tonn. Af meðlimum Fesil á ES stærstan hlut í veltunni, og
er hlutdeild þess nú um 45% af heildarmagninu.

11



Sölugrundvellinum er nánar lýst í 12. gr. aðalsamnings, og er þar kveðið svo
á, að við sölu frá Járnblendifélaginu skuli nota sama sölukerfi og viðhaft er við
sölu á kísiljárnsframleiðslu ES á hverjum tíma. Verður þannig valkvætt, hvort eigin
söluskrifstofur ES verði látnar standa fyrir sölunni eða hún falin í hendur Fesil
eða öðrum sölufyrirtækjum. sem rekin eru á kostnaðargrundvelli eingöngu. Jafn-
framt verður byggt á því í fyrsta lagi, að Járnblendifélagið fái ávallt sama nettó fob-
verð fyrir framleiðslu sína og eigin verksmiðjur ES, miðað við sama gæðaflokk af
kísiljárni. ÞÓ verður tekið tillit til hugsanlegs mismunar á flutningskostnaði frá ís-
landi og Noregi, en að öðru leyti verður framkvæmd verðjöfnun á flutnings- og
sölukostnaði milli aðilanna.

Í öðru lagi verður kveðið svo á, að verksmiðja Járnblendifélagsins fái ávallt
sömu söluumsetningu og um er að ræða hjá verksmiðjum ES á hverjum tíma,
þannig að ekki verði dregið úr framleiðslu hér nema i sama hlutfalli og hjá þeim,
ef um sölutregðu verður að ræða á markaðnum. Samanburðargrundvöllurinn verður
miðaður við árlega afkastagetu verksmiðjanna (2. og 3. mgr. 12. gr.). Auk þessa
mun ES ábyrgjast tiltekna lágmarkssölu héðan fyrstu árin (20 þús. tonn á árs-
grundvelli fyrir einn ofn, en 35 þús. tonn fyrir tvo ofna), fram til 1. júlí 1982 (4.
mgr. 12. gr.).

Í sambandi við söluaðstoð þessa mun Íslenska verksmiðjan greiða hlutdeild
sína í sölukostnaði, sem jafnað verði niður á allar verk smiðjurnar, að viðbættu
jðfnunargjaldi til ES, er verði norskar kr. 40.00 pr. selt tonn (það samsvarar 1.2%
af áætluðu byrjunarsöluverði frá verksmiðjunni, en mun fara hlutfallslega lækk-
andi er fram í sækir). - Sölukostnaður Fesil miðað við árið 1975 var 2.85% af
söluverði, að því leyti sem um hreina söluþóknun var að ræða. Miðað við það
yrði heildarsölukostnaður verksmiðjunnar allskostar sambærilegur við umboðs-
launin, sem greiða átti UCC, og er þá ekki tekið tillit til þess aukna öryggis um
verð og sölumagn. sem kveðið er á Hm í samningnum við ES.

Gildistími sólusamnings verður hinn sami og gildistími rafrnagnssamnlnas, þ. e.
20 ár frá því að starfræksla hefst. Sölusamningurinn fellur þó úr gildi, ef ES af-
salar eignarhlut sinum i Járnblendifélaginu eftir að lágmarkstími eignarbalds er
liðinn, þ. e. 15 ár frá byrjun starfrækslu. Gert er ráð fyrir viðræðum um það innan
þeirra 15 ára, hvort framlenging á sölu samningnum komi til álita.

6. Orkusala.
Miðað er við, að orkusala Landsvirkjunar til .Járnblendifélagsins og skipti milli

forgangs- og afgangsorku verði söm að umfangi og vera átti samkvæmt rafmagns-
samningi þeim, er gerður var milli aðilanna á liðnu ári. Líkur eru þó til, að salan
verði heldur meiri í reynd fremur en hitt. Hins vegar verður óhjákvæmilega nokkur
seinkun á byrjun rafmagnsafhendingar ti] verksmiðjunnar vegna þeirrar frestunar,
sem orðin er á byggingarframkvæmdum við hana. Er nú miðað við, að fyrri bræðslu-
ofninn geti tekið við rafmagni í árslok 1978 eða árshyrjun 1979, þ. e. sem næst ári
síðar en ráðgert var við stofnun .Járnblendifélagsins. Síðari ofninn verði síðan til-
búinn á timabiIinu júlí 1979-sept. 1980, samkvæmt nánari ákvörðun síðar. Þetta
bil milli gangsetningar ofnanna er talið æskilegt af tæknilegum ástæðum, þannig
að taka megi tillit til reynslu af fyrri ofninum um gerð hins síðari, en verður jafn-
framt heppilegt frá markaðssjónarmiði. Samið hefur verið við Landsvirkjun um
bætur fyrir það tjón, sem búast má við vegna þessarar breytingar á samningnum.

Að þvi er varðar rafmagnsverð til verksmiðjunnar er níl ráð fyrir því gert, að
upphaflegt orkuverð í bandaríkjamiIlum á kWst (5.0-6.2 mill fyrir fyrstu 8 árin)
haldist óbreytt sem lágmarksverð. en nílverandi verðhækkunarreglur rafmagns samn-
ingsins verði felldar niður og Í stað þeirra tekið upp nýtt orkuverð i norskum
aurum, er komi til greiðslu þegar i byrjun, og sæti síðan leiðréttingu 5. hvert ár
eftir sömu reglum og verð til orkufreks iðnaðar í Noregi eftir samningum gerðum
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samkvæmt reglum norsku ríkisrafveitnanna frá 1962 til 1972. Jafnframt fari greiðsl-
ur fyrir orku fram í norskum krónum í stað bandaríkjadollara. Orkuverð þetta
er 3.5 n. aurar á kWst (samsvarar ca. 6.61 mill), og er sem næst hið sama og taka
mun gildi í Noregi skv. áðurgreindum reglum hinn 1. júlí 1977. - Frá og með 1.
júlí 1982 mun Járnhlendifélagið greiða 0.5 n. aura (samsvarar ca. 0.94 mill) til
viðbótar þessu verði, en sú viðbót mun ekki sæta verðhækkun á samningstímanum.

Með þessu fyrirkomulagi, sem til er komið vegna óska ES um skýrari reglur
varðandi hækkun orkuverðs vegna verðlagsbreytinga, munu tekjur Landsvirkjunar
af orkusölunni hækka verulega frá núgildandi samningi á fyrstu starfsárum verk-
smiðjunnar, en væntanlega verða nokkru lægri á síðustu árum samningstímans. Sam-
kvæmt áætlunum Landsvirkjunar munu heildartekjurnar yfir samningstímann ekki
verða lægri en orðið hefði eftir samningnum óbreyttum.

Gildistími rafmagnssamnings verður 20 ár frá fyrsta afhendingardegi rafmagns,
eins og áður var umsamið. Í samningnum verða og sömu endurskoðunarákvæði og
áður, ef til breytinga kemur á meiriháttar forsendum um orkuverð. Loks er gert
ráð fyrir því, að aðilar taki upp viðræður um það áður en 15 ár eru liðin af samn-
ingstímanum, hvort framlengja skuli samninginn og á hvaða grundvelli.

7. Önnur málefni.

Byggt er á því, að fyrirtækið sæti sömu skattareglum og ráðgert var við setn-
ingu laga nr. 10/1975, sbr. aths. um 7.~9. gr. frv. Ákvæði samninganna um íslenska
lögsögu og réttarstöðu Járnblendifélagsins og samstarfsaðilanna eru og óbreytt.
Hið sama gildir efnislega um ákvæði varðandi rekstur járnblendiverksmiðjunnar,
umhverfismál o. fl. Í samræmi við skyldur sínar í umhverfismálum hefur Járn-
blendifélagið endurnýjað umsókn um starfsleyfi frá heilbrigðis- og tryggingamála-
ráðuneytinu, sbr. kaflann um þau mál í fylgiskjali I hér að neðan. Er gert ráð fyrir
því, að endanleg gildistaka samninganna við ES verði háð því, að starfsleyfisskilyrði
gagnvart Járnblendifélaginu liggi fyrir í meginatriðum, þannig að ljóst megi vera á
báða bóga, að hverju félagið eigi að ganga í þeim efnum.

Um gildistöku samninganna eru annars ákvæði í 1. og 2. mgr. 23. gr. aðal samn-
ingsins. Sem sjá má er það aðalskilyrðið, að Alþingi fallist á frumvarp það, sem
hér liggur fyrir. Jafnframt er m. a. miðað við, að gildistakan verði háð því, að við-
unandi fyrirheit fáist um lánsfé til byggingar verksmiðjunnar. Mun þetta og önnur
ákvæði væntanlega girða fyrir, að til samvinnuslita geti komið vegna vanhalda í
þeim efnum, sbr. m. a. aths. við 3. málsgr, 6. gr. frv. Ætla má, að þetta skilyrði
muni rætast til fulls nú á næstunni, sbr. aths. í 1. lið hér að ofan og í kaflanum um
fjármögnun á fskj. I.

Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.

Grein þessi er samhljóða 1. gr. fyrri laga að öðru en því, að tekið er upp íslenska
heitið kísiljárn um framleiðsluvöru hinnar fyrirhuguðu járnblendiverksmiðju, í stað
heitsins ferrosilikon. Jafnframt er felld niður hundraðstalan 75% framan af heitinu.
Sá flokkur kísiljárns, sem hún gefur til kynna (75% FeSi) verður væntanlega
aðalframleiðsluvara verksmiðjunnar, og er ráðgert, að fyrsti bræðsluofn verksmiðj-
unnar verði hannaður frá því sjónarmiði, sbr. 2. málsgr. 7. gr. aðalsamnings. Hins
vegar hefur verið talið ástæðulaust að útiloka þann möguleika, að framleiðslan geti
einnig beinst að öðrum gæðaflokkum, þ. e. á bilinu 45-95% FeSi, sbr. 11. málsgr,
1. gr. samningsins, enda hefði það ekki í för með sér neina meiriháttar breytingu
á framleiðsluaðferðum. Er orðalagsbreytingin gerð í samræmi við þetta, og þá nánast
um formsatriði að tefla.
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Um 2. gr.
Greinin er samhljóða 2. gr. fyrri laga að öðru en því, að felld er niður í fyrri

málslið hin sérstaka tilvísun til Union Carbide Corporation sem fyrirhugaðs sam-
starfsaðila. Sú tilvísun var ekki tæmandi á sínum tíma, og er að þVÍ leyti ekki um
efnisbreytingu að ræða.

Um 3. gr.
Hér eru 1.-5. töluliður samhljóða 3. gr. fyrri laga. Þannig eru ákvæði 1. tölul.

um hlutafjárframlag ríkissjóðs óbreytt að efni til. Er miðað við, að hlutafé verk-
smiðjufélagsins skiptist milli ríkissjóðs og annarra hluthafa í hlutföllunum 55 :45
og verðgildi hlutafjárloforðanna verði tengt við bandaríkjadollar, eins og kveðið
var á í stofnsamningi félagsins, sbr. nú 4. gr. aðalsamnings.

Að auki er lagt til að bæta við tveimur nýjum töluliðum, er varða fjármögnun
fyrirtækisins. Þeim þætti málsins voru ekki gerð skil í fyrri lögum, þar sem fullnaðar-
athugun á lánsfjáröflun til verksmiðjubyggingarinnar hafði ekki farið fram, er þau
voru sett. Að þessu sinni liggur sú athugun fyrir að mestu, þannig að staðan er ljós
í höfuðdráttum. Jafnframt hefur sú breyting orðið frá skiptunum við fyrri samstarfs-
aðila, að samningar um fyrirtækið eiga ekki að taka endanlegt gildi, fyrr en bind-
andi loforð um tiltekið lánsfjármagn eru fengin, sbr. 5. gr. og 1. málsgr. 23. gr. aðal-
samningsins.

Með tilliti til þessa er talið rétt að fjalla um þessa hlið málsins í sjálfum lögun-
um um verksmiðjuna, fremur en í annarri löggjöf. Hins vegar er ekki um nýmæli
að ræða að því leyti, að mál þessi hefðu eflaust komið til kasta Alþingis í einhverju
formi, ef verksmiðjubyggingunni hefði verið haldið fram óslitið á grundvelli fyrri
samninga. A þetta bæði við um hina nýju töluliði 3. gr. og viðbótarákvæðin í
6. gr. frv.

Með 6. tölul. 3. gr. er lagt til, að ríkisstjórninni verði heimilað að veita hluta-
félaginu lán í sambandi við byggingu verksmiðjunnar, að fjárhæð allt að jafnvirði
55% af 44 millj. norskra króna, gegn samsvarandi lánum frá öðrum hluthöfum.
Er miðað við þá mynt sakir þess, að hún er nú notuð við áætlanir um byggingar-
kostnað félagsins, sbr. fylgiskjal 1 um verksmiðjuna. Haft er í huga, að lán þessi
verði víkjandi gagnvart stofnlánum frú öðrum aðilum, þannig að þau greiðist ekki
niður hraðar en svo, að samræmst geti jákvæðri eiginfjárstöðu hjá félaginu.

Lánum þessum er ætlað að treysta möguleika hlutafélagsins til lánsfjáröflunar
annars staðar, og má líta á þau sem þátt í þeirri stefnu hluthafanna, að afla aðallána
félagsins án ábyrgðar af sinni hálfu. 1 því sambandi ber að gæta þess, að hlutdeild
stofnhlutafjár félagsins ($ 24 millj.) í heildarkostnaði fyrirtækisins er orðin lægri
en vera átti í öndverðu (V3), vegna verðbólguáhrifa á stofnkostnað af völdum seink-
unar á byggingaráætlun. Mundu hluthafalánin bæta upp það sem á skortir í þessu efni.

Í 6. tölul. er gert ráð fyrir heimild handa ríkisstjórninni til að breyta umræddum
lánum í hlutafé, ef slíkt þætti hentara þegar fram í sækir. Verður það að teljast
eðlilegt, en hins vegar hefur hvorki hún né samstarfsaðilinn nein áform um slíka
hækkun hlutafjár í félaginu á þessu stigi málsins.

Með 7. tölul. er lagt til að heimila ríkisstjórninni að fella niður hluta af stimpil-
og þinglýsingargjöldum vegna stofnlána hlutafélagsins. Er það m. a. gert með tilliti til
þess, að fyrirhugað er að bjóða fram veð í verksmiðjunni til tryggingar aðallánunum.
Hefur það í för með sér hærri gjöld en ella, en leysir jafnframt hluthafana undan
hugsanlegum ábyrgðarkröfum á þá sjálfa .. Jafnframt er þess að gæta almennt séð,
hversu háar fjárhæðir er um að ræða miðað við venjulega fjárfestingu hér á landi,
þannig að gjöldin skipta mörgum tugum milljóna, þegar þau eru reiknuð eftir hinum
venjulega taxta.

Um 4. gr.
Samhljóða 4. gr. fyrri laga (með leiðréttingu á tilvísun), enda er þess að gæta

að því er 1. málsgr, varðar, að hlutafélagið hefur þegar verið stofnað.
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Um 5. gr.
Greinin er óbreytt frá fyrri lögum.

Um 6. gr.
Í frv. er 1. málsgr. óbreytt frá fyrri lögum, nema hvað orðalagi síðari málsliðar

hefur verið breytt með tilliti til þess, að samningar þeir, sem gerðir voru við stofnun
hlutafélagsins, hafa verið felldir úr gildi. Er nú rætt um ákveðið lágmarksárabil að
því er varðar gildistíma 7.-9. gr.

Ákvæði 2. málsgr. um birtingu samninga eru efnislega samhljóða fyrri lögum,
en orðalagi breytt til að gefa skýrar til kynna, að birtingin taki til aðalsamninga við
samstarfsaðila, sbr. greinargerð með fyrri lögum.

Með 3. málsgr. er lagt til, að ríkisstjórninni verði heimilað að gera svonefndan
lúkningarsamning (completion agreement) við samstarfsaðila sína um gagnkvæmar
skuldbindingar til að tryggja, að verksmiðjan komist upp. t honum felst það að
aðalefni til, að aðilarnir takist á hendur fyrirfram að útvega hlutafélaginu það
fjármagn, sem á kann að vanta til að ljúka byggingu verksmiðjunnar umfram þau
stofnlán, sem um er samið í öndverðu. Er honum þannig ætlað að tryggja, að hlut-
hafarnir geti ekki einhliða hætt við bygginguna. Samningur af þessu tagi er mjög
rníkílvægur frá sjónarmiði utanaðkomandi lánveitenda, en jafnframt bindur hann
samstarfsaðilana hvorn gagnvart öðrum.

Við athugun á lánamörkuðum haustið 1975 í samvinnu við Union Carhide korn
skýrt í ljós, að ekki væri unnt að vera án samnings í þessa átt, ef takast ætti að
útvega stofnlán til langs tíma án ábyrgða frá hluthöfum, og gildir það sjónarmið
enn. Hér er því ekki um nýmæli flð ræða, er til sé komið í samvinnunni við Elkem-
Spigetverket. Segja má um ákvæðið, flð það gæti eins átt heima með heimildunum
í R gr. Hins vegar þykir eðlilegt að skipa því hér með tilliti til þess, að það felur fyrst
og fremst i sér áréttingu á þeim tilgangi laganna, að verksmiðjunni verði komið upp.

Um 7. gr.
Greinin fjallar um skattamál hlutafélagsins og er allskostar 6breytt frá fyrri

lögum.
Um skatta ákvæði laganna er annars rétt að benda á, að þau eru nú tekin upp

í aðal samning ríkisstjórnarinnar og samstarfsaðilans, í samræmi við ráðagerð 6. gr.
laganna. .Iaf'nf'rnmt er í 2. málsgr. 14. gr. aðalsamningsins sett fram nánari skýring
á jafnréttisákvæði 2. málsgr. 7. gr. laganna, sem talið er vera í samræmi við vilja
Alþingis í málinu við meðferð þess á fyrra ári.

Um 8. gr.
Grein þessi fjallar um skattamál samstarfsaðila rlkisstjórnarínnar og er efnis-

lega 6breytt frá fyrri lögum, en orðalagi í fyrsta og öðrum inngangsmálslið hefur
verið breytt með tilliti til þess, að samningur milli Islands og Bandarikjanna um
aðgerðir til að koma í veg fyrir tvísköttun hefur nú verið gerður og löggiltur, og til
aðstöðumunar, sem um er að ræða milli fyrri samstarfsaðila ríkisins og hins norska
aðila, sem nú er verið að semja við.

Skv. fyrsta málslið er sem áður byggt ti. þeirri meginreglu, að skattamál sam-
starfsaðilanna skuli ráðast af tvísköttunarsamningum milli Islands og heimarikia
þessara aðila, en þeir samningar jafngilda íslenskum lögum að sínu leyti. t öðrum
málslið er tekið fram til öryggis fl Sama hátt og áður, að rikisstjórninni skuli heimilt
að belta ákvæðum tiltekinna tvískðttnnarsamninga, ef slikum samningum við heima-
löndin er ekki til að dreifa. t fyrri lö~um var einungis rætt um að gripa til tvískött-
nnarsamninjrsins vi'/5Bandaríkin í þessu sambandi, en skv. frv. verður það valkvætt,
hvort beitt ('1' ákvæðum hans eða tvískðttunarsamnlngslns við Noreg, og er það
eðlileg tilhögun. t sambandi við ákvæði þetta er þess annars að geta. að llkurnar
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fyrir að á það reyni eru að því leyti minni en áður, að starfsemi dótturfélaga er
ekki jafnríkur þáttur í heildarstarfseminni hjá Elkem-Spígerverket um þessar mundir
eins og var hjá Union Carbide.

Jafnframt ofangreindri meginreglu eiga svo að gilda ákvæði 1. og 2. tölul. 8.
gr., til nánari staðfestingar um einstök atriði, sem á reynir við gerð tvísköttunar-
reglna. Skv. frv. verða ákvæði þessi óbreytt frá fyrri lögum. Ákvæðin eru Í samræmi
við stefnumið gildandi tvísköttunarsamninga við Bandaríkin og Noreg, þó þannig,
að regla 1. tölul. um 10% lágmarkshlutdeild i hlutafélagi til að njóta verndar gegn
sköttun á arði er einungis í bandaríska samningnum, en í hinum norska er lág-
markið 25%. Eðlilegt þykir þó að gefa Elkem-Spigerverket kost á hinu lægra lág-
marki á sama hátt og var um Union Carhide. þar sem réttur þess til framsals á hluta-
bréfum Í hendur dótturfélaga kæmi annars að takmörkuðu gagni fyrir félagið.

Sem sjá ml'! af 15. gr. aðalsamnings við Elkem-Spizerverket er það fyrirhugað.
að reglur tvisköttunarsarnrringsins við Noreg og 1. og 2. tölul. 8. gr. laganna gildi
gagnvart félaginu Í framangreindum efnum.

Um 9. gr.
Grein þessi fjallar um tolla og aðra óbeina skatta varðandi járnblendiverksmiðj-

una, og er efni hennar í samræmi við það, sem ráðgert var við fyrri lagasetningu
og samningsgerð um fyrirtækið.

Í 1. málsgr. eru ákvæði um undanþágu frá aðflutningsgjöldum fyrir fjárfest-
ingarvörur til verksmiðjunnar, og er fyrri málsliður óbreyttur frá fyrri lögum.
Síðari málsliðurinn er hins vegar nýmæli, sem kveður á um heimild til ríkisstjórn-
arinnar til að fella niður aðflutningsgjöld og/eða söluskatt af innlendum vörum
og þjónustu í því skyni að jafna aðstöðumun, sem verða kynni milli íslenskra og
erlendra verktaka og þjónustuaðila vegna þessara gjalda í sambandi við byggingar-
framkvæmdir við verksmiðjuna. Þótti ekki óyggjandi, að unnt væri að byggja slíka
heimild á málsgreininni óbreyttri, en hún var samin með hliðsjón af eldri fyrir-
myndum í lögum frá þeim tíma, þegar söluskattur var lægri en nú er. Er breyting
þessi hin æskilegasta t. d. frá sjónarmiði innlendra verkstæða og vélsmiðja.

Ákvæði 2. málsgr, um hráefni verksmiðjunnar og útflutningsvöru eru óbreytt frá
eldri lögum, en skv. 3. málsgr. er lagt til að bæta við hana þVÍ ákvæði, að rafmagn
til reksturs verksmiðjunnar skuli undanþegið söluskatti og öðrum gjöldum í sam-
bandi við sölu og notkun rafmagns, en af slíku er aðeins um að ræða verðjöfnunar-
gjald skv. lögum nr. 83/1974 eins og nú standa sakir.

Í samningum og viðræðum um rafmagnsverð og aðra aðstöðu járnblendiverk-
smiðjunnar hefur ávallt verið gengið út frá því, að rekstrarrafmagn til hennar hefði
þá stöðu, sem í ákvæðinu felst. Er þetta hið sama og nú gildir um annan orkufrekan
iðnað í landinu, þ. e. gagnvart Áburðarverksmiðju ríkisins i Gufunesi og álbræðsl-
unni í Straumsvík, enda er rafmagn þessara verksmiðja svo snar þáttur í framleiðsl-
unni, að kalla má það hliðstætt hráefnum þeim, er mynda efnisþætti hinnar full-
unnu vöru þeirra. Í fyrri lögum um járnblendiverksmiðjuna voru ekki sett bein
ákvæði um þetta atriði, heldur var haft Í huga, að aðstaðan yrði tryggð með öðrum
hætti, t. d. með ráðuneytisákvörðun að því er söluskatt varðar og með lagafyrir-
mælum jafnóðum varðandi önnur gjöld. Að athuguðu máli þykir réttara að skera
úr um þetta með ákvæði 3. málsgr., og felur það ekki í sér efnisbreytingu frá fyrri
samningum við Union Carbide.

Um 10. gr.
Grein þessi um höfn og verksmiðjulóð er samhljóða fyrri lögum. Í samræmi við

þau hefur Hafnarsjóður Grundartangahafnar þegar verið stofnaður á grundvelli
hafnarlaga, um haustið 1975, með aðild Akraneskaupstaðar og allra hreppa Í Mýra-
og Borgarfjarðarsýslu. Jafnframt hefur ríkissjóður keypt nauðsynlegt jarðnæði og
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hafnaraðstöðu við Grundartanga. Er landið alls um 80 ha., þannig að rúm getur þar
orðið fyrir frekari starfsemi en járnblendiverksmiðjuna eina.

Um 11. gr.
Grein þessi um umhverf'is-, heilbrigðis- og öryggismál verksmiðjunnar er efnis-

lega samhljóða fyrri lögum. Skv. frv. verður orðalag 2. málsgr. á þann veg, að ríkis-
stjórnin ákveði tilhögun umhverfisrannsóknar við verksmiðjuna að fengnum tillögum
Náttúruverndarráðs. Er þetta í samræmi við þá stjórnarhætti, sem eru á umhverfis-
málum verksmiðjunnar að öðru leyti skv. gildandi reglum um starfsleyfi og meng-
unarvarnir. Er ekki ætlunin að breyta þeim kröfum, sem gerðar verði til áreiðan-
leika rannsóknarinnar, enda hefur tilhögun hennar þegar verið ákveðin í aðalatriðum
samkvæmt tillögum Náttúruverndarráðs á grundvelli laganna, sbr. greinargerð um
verksmiðjuna hér á eftir.

Óbreytt frá fyrri lögum.
Um 12. gr.

Um 13.-14. gr.
Samsvara sömu ákvæðum fyrri laga og þarfnast ekki skýringa.

Fylgiskjal I.

ÍSLENSKA JARNBLENDIFÉLAGIÐ HF.:

18. nóv. 1976.

GREINARGERÐ UM JÁRNBLENDIVERKSMIÐJU Í HVALFIRÐI

1. Inngangur.

í þessari greinargerð verða raktir nokkrir helstu þættir varðandi byggingu og
rekstur járnblendiverksmiðjunnar á Grundartanga.

Gert er ráð fyrir að byggja verksmiðju með tveim 30 MW hræðsluofnum.
svipað og áður var, og allar áætlanir við það miðaðar. Verður hinn fyrri tekinn í
notkun í ársbyrjun 1979 en hinn síðari einu og hálfu ári síðar. Þótt áætlanir séu
miðaðar við tvo jafnstóra ofna, hefur talsvert verið rætt um, að síðari ofninn verði
stærri og frábrugðinn þeim fyrri að því leyti, að hann nyti góðs af hugsanlegri
tækniþróun í ofnasmíði. Er þá einkum rætt um nýtingu afgangsvarma til orku-
framleiðslu, en það er forsenda fyrir því, að hægt sé að hafa ofninn stærri, nema
til komi aukin orkukaup frá Landsvirkjun. Ofnarnir verða gerðir fyrir framleiðslu
75% kísiljáms, en þó verður hægt að framleiða í þeim aðrar blöndur kísils og járns,
ef markaðsaðstæður krefjast þess.

2. Stofnkostnaður.

Byggingarkostnaður verksmiðjunnar er áætlaður 430 millj. n.kr. sem skiptist
þannig, að kostnaður við fyrri ofninn er áætlaður 260 millj. n.kr. en 170 millj. n.kr.
fyrir síðari ofninn. Innifaldar í þessum byggingarkostnaði eru áætlaðar verðhækkanir
á byggingartíma, 7% á ársgrundvelli miðað við norskar krónur.

Miðað við gengi norsku krónunnar gagnvart íslenskri krónu og bandaríkjadölum
17. nóv. 1976 samsvarar þessi kostnaðartala 15446 millj. í.kr. eða 81.34 millj. U.S.$.
Til samanburðar má geta þess, að áætlaður byggingarkostnaður skv. skýrslu Við-
ræðunefndar um orkufrekan iðnað frá 23. nóvember 1974, var 68 millj. U.S.$ (Skýrsla
þessi var fylgiskjal I með frumvarpi til laga um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði.)
Hækkunin í bandaríkjadölum stafar fyrst og fremst af almennum verðhækkunum
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á tímanum milli þess, sem áætlanirnar voru gerðar, og af því að áætlaðar verð-
hækkanir á byggingartíma eru nú hærri vegna lengri byggingartíma.

Jafnframt byggingarkostnaði (430 millj. n.kr.) er reiknað með tækniþóknun ES
í formi hlutabréfa að upphæð U.S.$ 3.2 millj. (17 millj. n.kr.), áætluðum vöxtum á
byggingarlánum, um 36 millj. n.kr., og rekstrarfé, um 30 millj. n.kr. Heildarfjár-
festing yrði þá 513 millj. n.kr. eða 18430 millj. í.kr.

3. Rekstur.

Gert er ráð fyrir að verksmiðjan framleiði árlega 50 þús. tonn af fullunnu
75% kísiljárni. Gert er ráð fyrir, að um 150 menn starfi við verksmiðjuna. Hráefni
til framleiðslunnar eru kvartsmulningur, kol, koks, unnið járngrýti og rafskauts-
deig. Öll þessi hráefni verða flutt inn. Söluverð er áætlað um 3400 n.kr. per tonn
I.o.h, Grundartanga, þegar fyrsti ofninn er tekinn í notkun. Söluverð, vinnulaun og
verð á innfluttu hráefni er áætlað miðað við verðlag á miðju ári 1976 og síðan
hækkað um 7% á ári fram til 1978, en eftir það um 4% á ári. Eru þá öll verð í
norskum krónum, og miðað við verðbólgu í þeirri mynt. Við söluverðið, eins og
það er í dag, er bætt n.kr. 200 vegna fyrirsjáanlegra hækkana á heimsmarkaðsverði
kísiljárns samfara auknum framleiðslukostnaði eldri verksmiðja, en þær verða á
næstu árum að leggja í mikinn kostnað við byggingu og rekstur hreinsibúnaðar
fyrir ryk og við aðrar mengunarvarnir. Rafmagnsverðið er áætlað miðað við drög
að viðauka við rafmagnssamninginn og 4% árlega verðbólgu.

Arðsemisreikningar hafa verið gerðir fyrir fyrstu 17lj2 starfsár verksmiðjunnar
þ. e. a. s. 11/2 ár með einum ofni og 16 ár með tveimur ofnum. Niðurstöðutölur ein-
stakra liða eru gefnar hér á eftir sem árleg meðaltöl. Tölur eru í milljónum norskra
króna:

Söluverð fob .
Breytilegur kostnaður .
Fastur kostnaður .
Ýmis opinber gjöld .
Hafnar- og lóðarleiga .
Heildarkostnaður .
Rekstrartekjur .
Afskriftir .
Vaxtagreiðslur .
Hagnaður fyrir tekjuskatt .
Varasjóður .
Tekjuskattur .
Hreinn hagnaður .
Arður .

230.5
116.5
28.1
2.1
1.2

147.9
82.6
24.5
18.7
39.4

7.7
12.6
26.8
19.1

Samkvæmt ofangreindu verður meðalarðsemi fjárfestingarinnar fyrir skatta (þ. e.
meðaltal hagnaðar fyrir tekjuskatt og vexti sem hlutfall af meðalbókfærðum fasta-
fjármunum og rekstursfjármagni í ársbyrjun) 18.4%.

Afkastavextir eða innri arðgjöf sýnir þá vexti, sem fást af fjárfestingunni yfir
áætlunartímabiIið, en það svarar til þeirra vaxta, sem fyrirtækið getur greitt, ef
lán er tekið fyrir allri fjárfestingunni. Innri arðgjöf heildar fjárfestingarinnar er
12'.4% og er þá tekið tillit til útborgaðrar fjárfestingar, sölutekna, framleiðslukostn-
aðar og rekstrarfjárauka ár hvert.

Það skal tekið fram, að Sú arðsemisáætlun, sem hér er lögð fram, er að því
leyti frábrugðin þeirri áætlun, sem lögð var fram í skýrslu Viðræðunefndar um
orkufrekan iðnað dags. 23. nóvember 1974, að þar var einungis gert ráð fyrir verð-
hækkunum á byggingartíma verksmiðjunnar en föstu verðlagi eftir það. Einnig er
áætlunartíminn nokkuð annar, þar sem nú er bætt við einu og hálfu rekstrarári
verksmiðju með aðeins einum ofni.
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Um arðsemísáætlunina í heild má segja, að hún er nú byggð á traustari grunni
en sú fyrri, þar sem hægt var að styðjast við kostnaðarbókhald fyrir sambærilega
verksmiðju í Noregi að því er varðar kostnaðarliði, en grunnsöluverð er skilaverð
til norskra verksmiðja.

4. Markaðshorfur og sala.

Kisiljárn er nær eingöngu notað við framleiðslu á stáli og járnsteypum . Mark-
aðurinn er því eonlega naour sveuíum í þessum tramíeiösiugremum . ..b.lsliJarlllð
er notaö í nær alla sranramreíosíu til að hreinsa súrefni ÚI" staunu. Auk þess er
það notað sem ínionuunaremí fyrir stál, sem ætlað er í Iramleiðstu rattæaja s.s.
spenna þar sem rarrræöuegir eigmíeíkar staísins hafa mikla þyölllgU • Flestar gerðir
al Stall mnmaida a. m, k. u.2% af kísi1 en t. d. ístali fynr spenna er þetta híuuall
margrau hærra. Arteg tramteiösía kísnjárns í heiminum er um a muu. tonn.

Um prír fjórðu níutar af kísujarnrramíeíðstunm fara í stáltramíeiðalu, en um
einn tjort» hluti í járnsteypur. Notkunarhluttall kísíljárns í stál- og járnsteypu-
iönaömum herur verrð stöðugt. Ekk; eru fyrirSJáanlegar neinar verulegar hreyungar
á því vegna nýrra tramíeiðsruaöterða, eða vegna þess, að önnur efni komi í þess
stað. Það er því gert ráð ryrir, að notkun kísiljarna aukist í réttu hlutfalli við aukn-
ingu á framleiðslu á stáli.

MiluH samdráttur varð á stálmarkaðinum á árinu 1976, og var hann í lágmarki
í ágúst-september það ár. Síðan hefur orðið verulegur hati, þó enn vanti talsvert
á, að Iramíeiðstan hafi náð sama magni og árið 1974. Á síðustu mánuðum hefur
aftur gætt samdráttar á stálmarkaðinum. Verð á kísiljárni hefur fylgt þessari þróun.
Gert er ráð 1yrir áframhaldandi nægum og ef til vill nokkuð hikandi bata á næstu
árstjórðungum,

Verðhækkun orku eftir olíukreppuna 1973 hefur haft - og á eftir að hafa -
mikil áhrif á kísiljárniðnaðinn í heiminum. Orkuverð hjá verksmiðjum, sem nota
kol eða olíu sem orkugjafa hefur hækkað frá tvöföldun upp í fjórföldun eftir
aðstæðum. Orkuverð frá vatnsorkuverum hefur fylgt á eftir.

Þessi þróun hefur leitt til þess, að kísiljárnverksmiðjur eru orðnar mun háðari
orkumarkaði, en áður var, og búast má við, að framleiðsluaukning verði fyrst og
fremst í löndum, þar sem hægt er að tryggja hagkvæma samninga um kaup á raf-
orku. Siauknar kröfur um mengunarvarnir stuðla einnig að því, að gamlar verk-
snnðjur, sem búa við óhagstætt orkuverð, verði lagðar niður, en nýjar rísi. i þeirra
stað í löndum, sem geta boðið hagstætt orkuverð. Notkun stærri og hagkvæmari
skipa hefur einnig stuðlað að þessari þróun, þar sem verksmiðjurnar verða óháðari
fjarlægð frá hráefnisnámum og mörkuðum.

5. UmhverfismáL

Frá því umræður hófust um járnblendiverksmiðju á Íslandi hefur mikil áhersla
verið lögð á umhverfisvernd og að því stefnt, að mengun af hennar völdum verði
sem allra minnst. Af hálfu Járnblendifélagsins er fyrirhugað, að verksmiðjan verði
búin öllum þeim bestu mengunarvörnum, sem völ er á. Verður reyk frá ofninum,
sem er langstærsta rykuppspretta verksmiðjunnar, safnað saman og hann hreins-
aður, svo og þeim, reyk, sem myndast við töppun bráðins málms af ofnunum eftir
því sem frekast er kostur.

Sótt hefur verið til Heilbrigðiseftirlits ríkisins um starfsleyfi fyrir verksmiðj-
una, og er tillagna þess um starfsleyfisskilyrði að vænta innan tíðar. Þótt endanlegar
tillögur liggi ekki fyrir í smáatriðum, er nokkurn veginn ljóst, hvernig þær verða
í megindráttum. Er búist við, að þær verði hið minnsta jafn strangar þeim reglum,
sem settar hafa verið á Norðurlöndum, bæði að því er varðar rykútblástur og innra
umhverfi, svo og rekstursöryggi hreinsibúnaðar, "arnir gegn slysum, hávaða og
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hitageislum og eftirlit með heilsufari starfsfólks. Reglur þessar eru í öllum megin-
dráttum sambærilegar í reynd við ainerískar reglur um mengunarvarnir, þótt orða-
lag, viðmiðun og mæliaðferðir kunni að vera með öðrum hætti.

Í lögum nr. 10/1975 um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði er kveðið svo á, að
Járnblendifélagið skuli kosta líffræðilega athugun samkvæmt tillögum Náttúruvernd-
arráðs á umhverfi verksmiðjunnar áður en framleiðsla hefst. Athugun þessi hófst
sumarið 1975. Daglega stjórn annast Agnar Ingólfsson, prófessor, en yfirstjórn er
í höndum verkefnisráðs. sem í eiga sæti fulltrúar Náttúruverndarráðs, Líffræðistofn-
unar Háskólans, Náttúrufræðistofnunar Íslands, Heilbrigðiseftirlits ríkisins og Ís-
lenska járnblendifélagsins h/f. Á fundi ráðsins 13. okt. 1976 var gerð grein fyrir
stöðu þessara athugana, og kom þar fram, að söfnun ritaðra gagna er lokið og sýna-
taka margra verkþátta vel á veg komin. Hins vegar er úrvinnsla lítt eða ekki hafin
og sama er að segja um athuganir á nokkrum tilteknum sviðum. Agnar Ingólfsson
taldi, að ljúka mætti hinni líffræðilegu hlið málsins í apríl 1977 að undanskildum
tilteknum efnagreiningum og að unnt yrði að ljúka heildaryfirliti um líffræðirann-
sóknir um áramót 1977-78.

Tilraunir um endurnýtingu ryks við framleiðslu á kísiljárni hafa ekki borið
svo jákvæðan árangur að svo stöddu, að unnt sé að treysta á þá leið við ráðstöfun
ryks frá verksmiðjunni. Tilraunir með notkun ryksins í framleiðslu sements og
áburðar benda hinsvegar til þess, að ryknotkun í takmörkuðum mæli hafi bætandi
áhrif á þá framleiðslu. Hins vegar er tilraununum ekki lokið og hefur þess því
verið óskað, að verksmiðjunni verði heimilað að losa sig á annan hátt við það ryk
og annan úrgang, sem ekki verður nýttur. Er gert ráð fyrir, að heimild þessi verði
veitt með skilyrðum, sem heilbrigðisráðuneytið setur.

6. Fjármögnun.

Viðræður við lánveitendur eru það langt komnar, að fyrir liggur í öllum höfuð-
dráttum hvernig verksmiðjan verður fjármögnuð og hvaða kröfur lánveitendur
koma til með að setja.

Fjármögnun verksmiðjunnar er fyrirhuguð þannig:
Hlutafé 24 millj. U.S.$ (gengi 5.29) .
Hluthafalán .
Stofnlán til langs tíma .
Lán frá framleiðendum .
Rekstrarlán .

127 millj. n.kr.
44

200
120
30

Samtals 521 millj. n.kr.

Gengið hefur verið frá samningsdrögum um lán frá Norræna fjárfestingarbank-
anum að upphæð 200 millj. n.kr. sem greitt yrði út sem þrjú sjálfstæð lán á bygg-
ingartímanum, en síðan endurgreidd á árunum 1981 til 1994. Ekki er enn ákveðið
í hvaða gjaldmiðli eða gjaldmiðlum lánin yrðu veitt, en vextir færu eftir því. Bank-
inn er reiðubúinn til að veita þessi lán án beinna trygginga eignaraðila, en gegn
veði í fasteignum verksmiðjunnar. Jafnframt gerir bankinn kröfu um að eignar-
aðilar skuldbindi sig til að ljúka verksmiðjubyggingunni og gangist undir nokkkrar
takmarkanir á greiðslu arðs og greiðslu vaxta og afborgana af hluthafalánum.

Einnig hefur verið sótt um lán hjá Eksportfinans í Noregi til að fjármagna
vörukaup þar. Umsóknin hefur fengið mjög jákvæðar undirtektir og er gert ráð
fyrir, að hægt sé að ganga frá lánssamningi innan tíðar. Gert er ráð fyrir, að lánið
frá Eksportfinans endurgreiðist á árunum 1980 til 1987. Einnig má gera ráð fyrir
einhverjum vörukaupalánum frá öðrum löndum, þó ekki hafi verið um þau samið
enn sem komið er.
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Fylgiskjal lL

AÐALSAMNINGUR
milli

RÍKISSTJÓRNAR íSLANDS
og

ELKEM- SPIGERVERKET A/S

SAMNINGUR gerður hinn 8. dag desembermánaðar 1976 milli

RÍKISSTJÓRNAR íSLANDS (hér eftir nefnd "ríkisstjórnin")
og

ELKEM- SPIGERVERKET A/S, sem er norskt hlutafélag og hefur aðalaðsetur
sitt að Middelthunsgate 27, Osló, Noregi (hér eftir nefnt "ES").

MEÐ ÞVÍ að ríkisstjórnin óskar að koma á fót iðjuveri til framleiðslu á kísiI-
járni á Íslandi, þar sem notað verði rafmagn frá íslenskum orkuverum á grund-
velli samnings til langs tíma;

MEÐ Því að með lögum nr. 10 26. apríl 1975, um járnblendiverksmiðju í Hval-
firði ("heimildarlögunum"), fól Alþingi ríkisstjórninni að hefjast handa um stofnun
hlutafélags, er hefði að markmiði að reisa og reka slíkt iðjuver, í samvinnu við
aðra aðila, er áhuga hefðu á því fyrirtæki, og setti tilteknar reglur og veitti tilteknar
heimildir varðandi skipulag og starfsemi hlutafélagsins;

MEÐ ÞVÍ að ríkisstjórnin og Union Carhide Corporation, sem er hlutafélag
stofnað að lögum New York ríkis og hefur aðalað setur sitt að 270 Park Avenue,
New York, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku ("Union Carbide"), gerðu
með sér aðalsamning hinn 28. apríl 1975 um samvinnu um ofangreint fyrirtæki og
stofnuðu sama dag, á grundvelli heimildarlaganna, íslenskt hlutafélag með nafninu
Islenska járnblendifélagið hf., er hefur aðalsetur sitt að Grundartanga í Skilmanna-
hreppi í Borgarfjarðarsýslu, en hlutafélag þetta ("Járnblendifélagið") er löglega
skrásett í því lögsagnarumdæmi;

MEÐ ÞVÍ að með samningi dags. 9. júlí 1976 hefur Union Carbide gengið úr
Járnblendifélaginu og framselt hlutabréf sín í félaginu til ríkisstjórnarinnar, sem
hefur afhent þau Járnblendifélaginu til ráðstöfunar, og Union Carbide verið leyst
frá öllum skuldbindingum varðandi fyrirtækið;

MEÐ ÞVÍ að ES hefur um hönd framleiðslu á járnblendiefnum í Noregi og
selur þá framleiðsluvöru um allan heim, og er í aðstöðu til að láta í té víðtæka
tæknikunnáttu og söluaðstoð í þágu Járnblendifélagsins og fyrirhugaðs iðjuvers
þess;

MEÐ Því að ES er reiðubúið til að gerast aðili að Járnblendifélaginu og vinna
að því með ríkisstjórninni að koma upp iðjuveri félagsins, á þeim grundvelli, sem
lagður hefur verið með heimildarlögunum, og eftir því sem á er kveðið í samningi
þessum;

GERA ríkisstjórnin og ES (hér á eftir einu nafni nefnd "aðilarnir") hér með
eftirfarandi samning:
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I. KAFLI
INNGANGUR

1. gr.
Orðskýringar.

Eftirtalin orð skulu hafa þá merkingu, sem að neðan greinir, þar sem þau koma
fyrir í samningi þessum:
1) "Ríkisstjórnin" merkir ríkisstjórn Íslands.
2) "íslenska rikið" merkir lýðveldið Ísland.
3) "ES" merkir Elkem-Spigerverket a/s, sem er norskt hlutafélag, er hefur aðal-

aðsetur sitt að Middelthunsgate 27, Osló, Noregi.
4) "Dótturfélag ES" merkir sérhvert hlutafélag, nú eða síðar, þar sem meira en

50% hlutabréfa með venjulegum atkvæðisrétti eru í eigu ES á þeim tíma.
5) "Járnblendifélagið" merkir Íslenska Járnblendifélagið hf., sem er íslenskt

hlutafélag, er hefur aðalað setur að Grundartanga í Skilmannahreppi í Borgar-
fjarðarsýslu.

6) "Landsvirkjun" merkir Landsvirkjun, sem er sjálfstætt fyrirtæki í sameign
íslenska ríkisins og Reykjavíkurborgar og hefur aðalaðsetur að Suðurlands-
braut 14, Reykjavík.

7) "Fesil" merkir A/S Fesil & Co., sem er norskt hlutafélag í eigu ES og fjögurra
annarra norskra ferrosilikonframleiðenda, er hefur aðalað setur að Briskeby-
veien 48, Osló, Noregi.

8) "Union Carbide" merkir Union Carbide Corporation, sem er hlutafélag stofnað
að lögum New York-ríkis og hefur aðalað setur að 270 Park Avenue, New York,
New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku.

9) "Heimildar lögin" merkir lög frá Alþingi nr. 10 26. apríl 1975, er heimilað hafa
stofnun Járnblendifélagsins, svo sem þau verða samþykkt af Alþingi með þeim
breytingum, sem um ræðir í 1. og 2. málsgr. 23. gr. samnings þessa.

10) "Hluthafarnir" merkir ríkisstjórnina og ES.
11) .Kísiljám" merkir 75% kísiljárn og aðrar tegundir af kísiljárni, þar sem kísil-

innihald er 95% hið mesta og 45% hið minnsta.
12) "Verksmiðjulóðin" merkir eignarland það, sem leigja ber Járnblendifélaginu

við Grundartanga í Skilmannahreppi í Borgarfjarðarsýslu, þar sem byggja á
iðjuver Járnblendifélagsins.

13) "Lóðarleigusamningurinn" merkir leigusamning þann, sem gera ber um leigu á
verksmiðjulóðinni til Járnblendifélagsins.

14) "Verksmiðjan" merkir iðjuver það til framleiðslu á kísiljárni ásamt tilheyrandi
mannvirkjum, sem Járnblendifélagið mun reisa á verksmiðjulóðinni og við
hana, eins og það er að gerð og búnaði á hverjum tíma.

15) "Hafnar samningurinn" merkir samning þann, er heimili Járnblendifélaginu af-
not af aðliggjandi höfn við verksmiðjulóðina.

16) "Tæknisamningurinn" merkir samning þann milli ES og Járnblendifélagsins,
sem fjalli um Ca) afhendingu af hálfu ES á rafbræðsluofni og tilheyrandi bún-
aði til fyrsta áfanga verksmiðjunnar, ásamt kauprétti á öðrum ofni sömu gerðar
og stærðar, (b) framsal af hálfu ES á tæknikunnáttu varðandi hönnun, verk-
fræðileg atriði og rekstur í sambandi við framleiðslu á kísiljárni, Ce) reglu-
bundna tækniaðstoð af hálfu ES varðandi framleiðslu á kíailjárni, og Cd)
byggingarstjórnun, er ES leggi til í sambandi við skipulagningu, byggingu og
uppsetningu verksmiðjunnar í samvinnu við Járnblendifélagið.

17) "Sölusamningurinn" merkir samning þann milli ES og Járnblendifélagsins.
sem fjalli um sölu á framleiðsluvörum Járnblendifélagsins.
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18) "Fyrsti viðauki við rafmagnssamninginn" merkir samning þann milli Lands-
virkjunar og Járnblendifélagsins, er fjalli um breytingu á tilteknum ákvæðum
rafmagnssamnings frá 28. maí 1975 milli þessara aðila.

19) "Rafmagns samningurinn" merkir samning milli Landsvirkjunar og Járnblendi-
félagsins dags. 28. maí 1975, sem fjallar um afhendingu Landsvirkjunar á raf-
orku til reksturs verksmiðjunnar, eins og honum er breytt með fyrsta viðauka
við rafmagnssamninginn.

29) "Fyrsti afhendingardagur rafmagns" merkir dag þann, sem svo er nefndur í 1.
málsgr. 5. gr.rafmagnssamningsins og ákvarðaður eins og þar greinir, sem sá
dagur, er Járnblendifélagið væntir þess að verða reiðubúið til að taka við raf-
magni til reglubundinnar starfrækslu á fyrsta bræðsluofni verksmiðjunnar.

II. KAFLI
JÁRNBLENDIFÉLAGIÐ

2. gr.
Staða og skipulag félagsins.

1) Járnblendifélagið hefur verið löglega stofnað sem íslenskt hlutafélag og skal
áfram vera skrásett í Skilmannahreppi í Borgarfjarðarsýslu.

2) Tilgangur Járnblendifélagsins er að byggja, eiga og reka verksmiðju á Íslandi
til framleiðslu á kísiljárni, að vinna að sölu á kístljárni og að hafa um hönd
alla starfsemi eða viðskipti, sem atvinnurekstur þessi þarfnast eða honum fylgir.

3) Um eignarhald, stofnun, rekstur og stjórn Járnblendifélagsins skal fara að
Íslenskum lögum, heimildarlögunum, samningi þessum og samningum þeim og
öðrum skjölum, sem honum eru til fullnustu.

4) Stjórn Járnblendifélagsins skal skipuð sjö mönnum, er hluthafar kjósa hlut-
fallskosningu á aðalfundi til árs í senn, að tiltölu við hlutafjáreign sína, ásamt
jafnmörgum varamönnum.

5) Hlutabréf Járnblendifélagsins skulu vera almenn nafnbréf með atkvæðisrétti,
skráð og útgefin á nöfn viðkomandi hluthafa, og skulu veita hverjum hlut-
hafa forkaupsrétt að öllum og sérhverjum síðari aukningarhlutum Járnblendi-
félagsins, hvort sem er af sama eða öðrum flokki eða nafnverði, í hlutfalli við
hlutafjáreign sína.

6) Að því áskildu, sem mælt er í 7., 8. og 9. málsgrein þessarar greinar, skulu
hlutabréf í Járnblendifélaginu eigi framseljanleg án undanfarandi samþykkis
allrar stjórnar félagsins, og framsal hluthafa á hlutabréfunum ennfremur vera
háð forkaupsrétti af hálfu hins eða hinna hluthafanna í hlutfalli við hluta-
fjáreign þeirra.

7) Ef svo fer eftir að meira en 15 ár eru liðin frá fyrsta afhendingardegi
rafmagns, að ES óskar að selja hlutabréf sín í Járnblendifélaginu, öll eða að
hluta, þar með talin hlutabréf í eigu dótturfélaga ES, hefur ríkisstjórnin rétt
og skyldu til að kaupa hluti þá, sem ES býður fram, á verði, sem löggiltu endur-
skoðendafirma, er aðilarnir verða skriflega ásáttir um, er falið að ákveða.
Ríkisstjórnin skal eiga kost á að greiða andvirði hlutanna með jöfnum árlegum
afborgunum yfir fimm ára timabil með þeim vöxtum, sem almennt gilda um
venjulega viðskiptavíxla samkvæmt opinberri ákvörðun Seðlabanka íslands.

8) Ef svo fer eftir að meira en 15 ár eru liðin frá fyrsta afhendingar-
degi rafmagns, að ríkisstjórnin óskar að selja hlutabréf sín í Járnblendifélag-
inu þriðja aðila, öll eða að hluta, skal ES eiga forkaupsrétt að þeim hlutabréf-
um, enda sé ES hluthafi í Járnblendifélaginu á þeim tíma. Skal ES í því til-
viki hafa níutíu daga frest til ákvörðunar um að kaupa þau hlutabréf ríkisins,
sem um er að ræða, frá því að ES fær í hendur skriflega tilkynningu frá ríkis-
stjórninni þess efnis, að hún hafi áhuga á raunhæfu tilboði í hlutabréfin. Ber
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þar að segja greinargóð skil á efni tilboðsins og geta um nafn og heimili til-
boðsgjafans. Ef ES lætur hjá líða að póstleggja til ríkisstjórnarinnar á nefndum
níutíu daga fresti tilkynningu um, að ES neyti forkaupsréttar síns að hluta-
bréfunum, skal ríkisstjórninni frjálst að selja hlutabréfin hinum umgetna þriðja
aðila, og þá einungis með þeim kjörum og skilmálum, sem lýst var í tilkynn-
ingu ríkisstjórnarinnar til ES.

9) Þrátt fyrir ákvæði 6. málsgreinar þessarar greinar skal heimilt að framselja
hlutabréf í Járnblendifélaginu í eigu ES til dótturfélaga ES og þeirra á meðal,
og úr hendi þeirra til ES, en þó með því skilyrði, að sérhver framsalshafi afhendi
stjórn Járnblendifélagsins skriflegt samþykki sitt við ákvæðum og skilmálum
samnings þessa, sölusamningsins og tæknisamningsins, og við því að vera
bundinn af þeim, eftir því sem við getur átt.

10) Eigi skal heimilt að leggja nein veðbönd á nokkur hlutabréf Járnblendifélagsins
án undanfarandi samþykkis allrar stjórnar félagsins.

11) Ákvæði 2. og 4. greinar í samningi þessum skulu leysa af hólmi samsvarandi
ákvæði 2.,3.,7. og 9. greinar í stofnsamningi Járnblendifélagsins, er hafa ekki
frekara gildi. Ef misræmi reynist milli ákvæða samnings þessa og ákvæða
í stofnsamningi eða samþykktum Járnblendifélagsins, skulu ákvæði samnings
þessa ráða.

12) Samþykktum Járnblendifélagsins skal breyta eins og lýst er á fylgiskjali I með
samningi þessum, þannig að þær verði i samræmi við ákvæði þessarar greinar
og önnur viðeigandi ákvæði samnings þessa. Aðilarnir eru sammála um að
láta kveðja til aukafundar f Járnblendifélaginu í Reykjavík ti] þess að koma
fram umræddum breytingum á samþykktunum með samhljóða atkvæðum sin-
um. A þeim fundi skal ES kjósa þrjá aðalmenn og varamenn í stjórn Járn-
blendifélagsins ásamt einum endurskoðanda, er gegni embætti til aðalfundar
á árinu 1977. Aukafundinn ber að halda án tafar eftir að samningur þessi hefur
verið undirritaður, enda hafi skilyrði þau, sem vísað er til i stafliðum (g),
(h ) og ci) í 1. málsgrein 23. greinar samnings þessa jafnframt verið uppfyllt.

3. gr.
Slit fyrri samninga og núverandi fjárhagsstaða.

1) Rikisstjórnin, Járnblendifélagið og Union Carbide hafa lokið öllum aðgerðum
í sambandi við úrsögn Union Carbide úr Járnblendifélaginu, sem visað er til
í inngangi samnings þessa, og hefur úrsögnin verið leidd til lykta með fullu
samkomulagi milli aðila. Meðal annars hafa Járnblendifélagið og Union Carbide
slitið öllum samningum sín i milli og leyst hvort annað undan öllum skuld-
bindingum samkvæmt þeim, og á hvorugt þeirra neinar kröfur á hendur hinu,
fjárhagslegar eða af öðru tagi, að frátalinni skuldbindingu Járnblendifélags-
ins um að nota ekki né opinbera tæknilegar upplýsingar, er Union Carbide
lét þvi i té samkvæmt samningi þeirra um framsal á tæknikunnáttu.

2) Járnblendifélagið hefur samið um slit á öllum samningum varðandi útvegun
á efni og tækjum og vinnu eða verkfræðiþjónustu fyrir verksmiðjuna, er gerðir
höfðu verið fram til 30. júní 1976, að frátöldum samningum varðandi undir-
búningsframkvæmdir á verksmiðjulóðinni, og er ekki háð neinum skuldbind-
ingum samkvæmt slíkum samningum umfram það, sem lýst er i efnahagsreikn-
ingi Járnblendifélagsins miðað við þann dag.

3) Járnblendifélagið og Landsvirkjun hafa náð fullnaðarsamkomulagi um afleið-
ingar þeirra breytinga, sem Járnblendifélagið hefur gert á áætluninni um bygg-
ingartíma verksmiðjunnar, og greiðslum þeim, sem inna ber af hendi til Lands-
virkjunar af þessu tilefni, er að fullu lýst i efnahagsreikningi Járnblendifélags-
ins miðað við 30. júní 1976.

4) Kaup ES á hlutabréfum i Járnblendifélaginu samkvæmt samningi þessum
eru gerð á grundvelli efnahagsreiknings Járnblendifélagsins, sem stjórn félagsins
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hefur látið gera miðað við 30. júní 1976 og fylgir samningi þessum sem fylgi-
skjal II. Ríkisstjórnin ábyrgist, að .Járnblendifélagið hafi undir höndum eignir
þær, sem taldar eru í þeim efnahagsreikningi, og sé ekki háð neinum öðrum
skuldbindingum en þar koma fram.

4. gr.
Hlutafé og kaup ES á hlutabréfum.

1) Stofnhlutafé Járnblendifélagsins skal vera jafnvirði tuttugu og fjögurra milljóna
bandaríkjadala ($24000000) í íslenskum krónum, eins og ákveðið var við stofn-
un félagsins. Ríkisstjórnin hefur skrifað sig fyrir fimmtíu og fimm hundraðshlut-
um (55%) af hlutafénu ($ 132000(0), og hefur þegar greitt jafnvirði 26% af hluta-
fjárloforði sínu ($3432000). Að auki hefur ríkisstjórnin fengið í hendur frá
Union Carbide réttindi yfir greiddum hlutafjárskirteinum, er svara 26% af
afgangi stofnhlutafjárins ($2808000), og hefur látið Járnblendifélaginu eftir
til ráðstöfunar þau hlutabréf, sem skírteini þessi taka til, eins og vitnað er til
i inngangi samnings þessa.

2) Með samningi þessum skrifar ES sig fyrir fjörutíu og fimm hundraðshlutum
(45%) af stofnhlutafé .Járnhlendifélagsins O~10 800 000) með þeim skilmálum,
sem kveðið er á í þessari grein. Hlutafjárloforð þetta tekur meðal annars til
hlutabréfa þeirra, sem hlutafjárskírteini þau, er Union Carhide átti áður, svara
til, og skulu þau hlutafjárskírteini hér eftir vera ógild.

3) í skiptum fyrir hlutabréf að samanlögðu nafnverði sem nemur jafnvirði þriggja
milljóna og tvö hundruð þúsunda bandaríkjadala ($ 3200000) af hlutafjárloforði
sínu skal ES framselja til .Járnblendifélagsins þá tæknikunnáttu og þekkingu
varðandi hönnun, verkfræðileg atriði og rekstur, sem nauðsynleg er til að
byggja og reka þau mannvirki verksmiðjunnar, sem ætluð eru til framleiðslu
á kísiljárni, eins og nánar segir i tæknisamningnum. Hlutabréf þessi skulu
vera fullnaðargreiðsla fyrir tæknikunnáttuframlag þetta, en verð þess hefur
verið ákveðið á grundvelli verðmætis á frjálsum markaði. ES leggur fram af-
ganginn af hlutafjárloforði sínu í reiðufé, og skal það vera jafnvirði sjö milljóna
og sex hundruð þúsunda bandaríkjadala ($7600000).

4) Innan þrjátíu daga frá gildistöku samnings þessa skal ES hafa greitt .Járnblendi-
félaginu að fullu jafngildi 26% af framlagi sínu í reiðufé ($1976000), sem
skal innt af hendi eftir kaupgengi bandaríkjadals samkvæmt hinni opinberu
gengisskráningu Seðlabanka Íslands á greiðsludegi. Um leið og greiðslunni er
lokið skal ES einnig talið hafa greitt 26% af verðmæti tækniframlags síns
samkvæmt 3. málsgr. þessarar greinar ($ 832 (00).

5) Ríkisstjórnin og ES greiða þá 74 af hundraði, er þá verða eftir af hlutafjár-
loforðum þeirra, á árunum 1977-1979, eftir því sem stjórn Járnblendifélags-
ins ákveður. Greiðslurnar skulu inntar af hendi á grundvelli eftirfarandi áætl-
unar, en stjórn Járnblendifélagsins hefur þó heimild til að breyta henni eftir
því, sem fjárþarfir félagsins krefjast:

Híkf ssf.jóru ln ES-reiðufé ES-tækniframlag
Á árinu 1977 ............ $ 4 400 000 $ 2 533 000 $1067000
A árinu 1978 .. " ......... $ 4 950 000 $ 2 850 000 $1200000
A árinu 1979 ............ $ 418000 $ 241000 $ 101000
Samtals ................. $ 9 768 000 $ 5 624000 III2 368 000

Framlög hvers árs skulu hluthafarnir greiða samhliða eftir réttum hlutföllum
sín Í milli á þeim gjalddögum, sem stjórn .Járnblendifélagsins tiltekur, þó
þannig, að eftir greiðslu sé kallað með 30 daga fyrirvara hið skemmsta hverju
sinni. Gildir þetta einnig um andvirði tækniframlagsins samkvæmt 3. málsgr.
þessarar greinar, þannig að tiltölulegur hluti af þVÍ skal teljast greiddur sam-
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hliða hverri greiðslu i reiðufé frá ES. Stjórn Járnblendifélagsins skal gefa út
bráðabirgða skírteini fyrir hverri framlagsgreiðslu.

6) Hluthöfunum er heimilt að greiða framlög sín í íslenskum krónum eða í banda-
ríkjadölum eða öðrum gjaldmiðli, sem fullnægir ákvæðum 13. gr. samnings
þessa, í Reykjavík eða á öðrum stöðum, sem Járnblendifélagið samþykkir, og
með peningayfirfærslum eða með skuldajöfnuði, sem hluthafarnir kunna að
eiga löglegan rétt til að framkvæma. Sérhver greiðsla í öðrum gjaldmiðli en
bandarikjadölum skal vera nægjanleg að fjárhæð til þess að skila þeirri upp-
hæð í bandaríkjadölum, sem stjórn Járnblendifélagsins hefur tiltekið við við-
komandi innköllun, á þeim stað og tíma, þar sem yfirfærsla til Járnblendi-
félagsins eða uppgjör við það fer fram. Andvirði greiðslunnar skal bókfært
hjá Járnblendifélaginu í íslenskum krónum miðað við kaupgengi bandaríkja-
dals gagnvart íslenskri krónu samkvæmt hinni opinberu gengisskráningu Seðla-
banka íslands á þeim degi, sem greiðslan er yfirfærð. Andvirði samhliða hluta
af tækniframlagi ES samkvæmt 3. málsgr. þessarar greinar í íslenskum krónum
skal reiknað á sama hátt.

7) Eins og fram kemur í stofnsamningi og samþykktum Járnblendifélagsins hefur
nafnverð stofnhlutafjár Járnblendifélagsins, sem hluthafarnir hafa skrifað sig
fyrir eins og skýrt er frá hér að framan ($ 24 000000), í öndverðu verið ákveðið
sem íslenskar kr. 3614400 OO(},í samræmi við kaupgengi bandaríkjadals gagn-
vart krónunni hinn 28. apríl 1975 samkvæmt gengisskráningu Seðlabanka ís-
lands (1 :150,60). Fari svo vegna gengisbrcytinga, að heildarandvirði greiddra
hlutafjárframlaga i krónum verði hærra en samanlagt nafnverð þeirra hluta-
bréfa, sem hluthafarnir hafa skráð sig fyrir, skal nafnverð á hlutafé Járn-
blendifélagsins í krónum hækkað sem mismuninum nemur. Hefur stjórn Járn-
blendifélagsins heimild til að framkvæma þá hækkun við lok greiðslutímabils
hlutafjárloforðanna. Verði heildarandvirði greiðsinanna hins vegar lægra en
hið samanlagða nafnverð af S(1mUástæðum, munu hluthafarnir beita sér fyrir
lækkun á hlutafé félagsins sem því svarar, nema báðir verði ásáttir um aðra
ráðstöfun á málinu. Mismuninum við hækkun eða lækkun á virði hlutafjárins
í íslenskum krónum skal jafnað milli hluthafanna í hlutfalli við skráðar skuld-
bindingar þeirra (55 :45), og skal útgáfa hlutabréfa í stað bráðabirgðaskírteina
verða í samræmi við þetta.

5. gr.
Fjármögnun með lánsfé.

1) Fjár þess, sem með þarf til viðbótar hlutafé Járnblendifélagsins til þess að
ljúka við byggingu verksmiðjunnar að þeirri afkastagetu, sem ráðgerð er í 7.
grein samnings þessa, og tryggja hæfilegt rekstrarfé í upphafi starfrækslu
verksmiðjunnar, skal aflað með lánum, sem Járnblendifélagið tekur í þeim til-
gangi, eftir því sem unnt er. Lánskjör á fé þessu og lántöku staðir skulu háðir
samþykki hluthafa Járnblendifélagsins, sem ber að aðstoða félagið sameigm-
lega í samningum við væntanlega lánveitendur. Um samþykki þetta skal ekki
synjað að ástæðulausu.

2) Hluthafarnir eru sammála um, að lántökur Járnblendifélagsins frá þriðja aðila
í þeim tilgangi, sem um ræðir í 1. málsgr. þessarar greinar, megi ekki nema
minna en jafnvirði 320 milljóna norskra króna að samanlögðum höfuðstól til að
upphæðin geti talist fullnægjandi. Hluthafarnir telja það nauðsynlegt skilyrði
fyrir því að hefja framkvæmdir að afla Í byrjun bindandi fyrirheita frá
fjármálastofnunum, einni eða fleirum, sem geta veitt fjárfestingarlán til langs
eða miðlungi langs tíma, um að leggja Járnblendifélaginu til lán, er svara
þessu lágmarki, á byggingartíma verksmiðjunnar.

3) Til þess að greiða fyrir lántökum frá þriðja aðila í þeim tilgangi, sem um
getur í 1. málsgr. þessarar greinar, taka hluthafarnir hér með að sér að sjá
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Járnblendifélaginu fyrir fjármagni með hluthafalánum, sem gangi á eftir lánum
frá öðrum lánardrottnum að því er varðar vaxtagreiðslur og endurgreiðslur
á höfuðstól. Lán þessi skulu að svo stöddu ákvarðast sem 44 milljónir norskra
króna hið minnsta að samanlögðum höfuðstól og ekki vera til ráðstöfunar fyrr
en að liðnum greiðslutíma hlutafjárloforða, sem um ræðir i 5. málsgr. 4. greinar.
Vextir af lánum þessum skulu vera í samræmi við venjulega vexti á lánamark-
aðnum á hverjum tíma af lánum með sambærilegum greiðslutíma, nema um annað
verði samið milli hluthafanna.

4) Öll fjárhagsaðstoð hluthafa .Járnblendifélagsins f þeim tilgangi, sem um ræðir
í 1. málsgr. þessarar greinar (að meðtöldum þeim lánum, sem um er fjallað i
3. málsgr.), skal innt af hendi af hvorum fyrir sig í hlutfalli við hlutafjáreign
þeirra (55:45), nema um annað verði samið á þeim tíma.

5) Fyrir utan fjáröflun í þeim tilgangi, sem um ræðir í 1. málsgr. þessarar greinar,
skal öll lánsfjáröflun til fjárfestingar og í öðru skyni háð undanfarandi sam-
þykki % hluta stjórnar Járnblendifélagsins, nema um sé að ræða bankafyrir-
greiðslu til skamms tíma eða viðskiptaskuldir. sem stofnað er til í venjulegum
rekstri.

III. KAFLI
REKSTUR

6. gr.
Aðrir samningar.

1) Hluthafarnir skulu hlutast til um, að Járnblendifélagið undirriti eftirfarandi
samninga svo fljótt sem unnt er og með skilmálum, sem báðir verða ásáttir um:

a) Tæknisamninginn við ES, Í samræmi við 11. grein samnings þessa.
b) Sölusamninginn við ES, í samræmi við 12. grein samnings þessa.
e) Fyrsta viðauka við rafmagnssamninginn við Landsvirkjun. Rafmagnssamn-

ingurinn skal tryggja nægjanlegt rafmagn til reksturs fyrsta og annars áfanga
verksmiðjunnar.

d) Leigulóðarsamninginn við ríkissjóð. Leigulóðarsamningurinn skal tryggja fé-
laginu verksmiðjulóð, er sé nægilega stór til að rúma ekki færri en fjóra
bræðsluofna, ásamt nauðsynlegum réttindum Járnblendifélagsins til stöð-
ugrar vatnsöf'Iunar, er nægi til rekstursþarfa félagsins, svo og varðandi að-
stöðu til þess að losna við hvers konar úrgangsefni.

e) Hafnarsamninginn við Hafnarsjóð Grundartangahafnar. Í hafnarsamningn-
um skal kveðið á um byggingu á hæfilegri hafnaraðstöðu við Grundartanga,
er verði tilbúin til notkunar þegar rekstur hefst í verksmiðjunni.
Ríkisstjórnin og ES skulu undirrita ofangreinda samninga eða staðfesta

samþykki sitt við þeim með undirskrift sinni, eftir því sem við á um hvern þeirra.
2) Hluthöfunum ber að aðstoða Járnblendifélagið við útvegun á þeim vegum á

staðinn, tengivegum, þjónustu og annarri aðstöðu, sem ekki er þegar fyrir hendi,
og nauðsynleg kann að vera fyrir hagkvæma byggingu og rekstur verksmið,junnar
og þá geymslu og flutninga, sem félagið hefur með höndum, með sanngjörnum
kjörum og skilmálum.

7. gr.
Byrjun framkvæmda.

1) Um leið og samningur þessi hefur tekið gildi Í samræmi við 23. grein skal
Járnblendifélagið þegar hefjast handa um að byggja verksmiðjuna og öll mann-
virki, sem nauðsynleg eru og viðeigandi Í sambandi við hana, og koma verk-
smiðjunni af stað til framleiðslu í verslunarskyni í samræmi við nánari ákvæði
þessarar greinar. Allar aðgerðir i þeim tilgangi fyrir gildistöku þessa samnings
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skulu háðar samþykki ríkisstjórnarinnar og ES og þeim takmörkunum, sem
þau kunna að koma sér saman um.

2) Verksmiðjuna skal í upphafi byggja í tveimur áföngum og verði í fyrsta áfanga
bræðsluofn með 30MW' mál raun fyrir 75% kísiljárn, en áætluð afkastageta hans
er sem svarar 25 000 lestum á ári af söluhæfu kísiljární, ásamt fylgibúnaði fyrir
tvo bræðsluofna. Áætla skal að taka fyrsta bræðsluofninn í notkun á fyrsta af-
hendingardegi rafmagns eða fyrir þann dag. Ljúka ber við fyrsta áfanga verk-
smiðjunnar og útvega allar vélar, búnað, þjónustu, aðföng og aðstöðu, sem með
þarf til að gera Járnblendifélaginu kleift að byrja starfrækslu verksmiðjunnar
í verslunarskyni, svo fljótt sem unnt er.

3) Í öðrum áfanga verksmiðjunnar skal vera einn bræðsluofn fyrir 75% kisiljárn
með eigi minna en 30~V mál raun, en áætluð afkastageta hans er eigi minni
en 25000 lestir á ári af söluhæfu ldsiljárni. Áætla skal að taka þennan annan
bræðsluofn í notkun á öðrum afhendingardegi rafmagns, eins og hann verður
ákvarðaður samkvæmt 1. málsgr, 5. gr.rafmagnssamningsins. eða fyrir þann
dag. Lokaákvörðun um stærð bræðsluofnsins skal háð samþykki hluthafanna.

4) Járnblendifélagið skal gera alla samninga, sem gera þarf varðandi hönnun.
byggingu, tækjabúnað, aðföng og prófun verksmiðjunnar. Járnblendifélagið skal
semja við ES um afhendingu tækjabúnaðar í sambandi við fyrsta bræðsluofn
verksmiðjunnar samkvæmt 1. kafla tæknisamningsins. Járnblendifélagið og
ES skulu á svipaðan hátt gera samning um kaup frá ES á tækjabúnaði i sam-
bandi við annan bræðsluofn verksmiðjunnar með skilmálum, sem háðir skulu
samþykki ríkisstjórnarinnar. Verð og aðrir samningsskilmálar fyrir afhendingu
tækjabúnaðar frá ES fyrir fyrsta og annan bræðsluofn verksmiðjunnar skulu
vera sanngjarnir og samkeppnishæfír og ákveðnir á grundvelli samninga milli
óháðra nðila, með réttmætri hliðsjón af tækniframlaginu til Járnblendifélagsins
samkvæmt 2. kafla tæknisamningains.

8. gr.
Rekstur.

1) Eftir að framleiðsla í verslunarskyni er hafin, skal Járnblendifélagið halda
framleiðslugetu hinna ýmsu áfanga verksmiðjunnar í horfi og framleiða kísil-
járn í þeim mæli, sem æskilegur er í tæknilegu og efnahagslegu tilliti miðað
við aðstæður á hverjum tíma. Framleiðslunni skal hagað í samræmi við þann
grundvöll, sem lagður er með tæknisamningnum og sölusamníngnum, í öllum
atriðum sem við á.

2) Járnblendifélagið skal starfrækt með bestu hagsmuni hluthafa þess, starfsmanna
og hins íslenska þjóðfélags fyrir augum.

3) Öllum nettóhagnaði Járnblendifélagsins, sem eigi þarf að verja til endurgreiðslu
á lánum og eigi þarf eðlilega á að halda sem varasjóði, rekstrarfé eða til fjár-
festingar. eða fyrir starfsemi félagsins og í viðskiptum þess, skal ráðstafað til
arðsútborgunar og hann greiddur hluthöfum Járnhlendifélagsin-. eða lagður
til hliðar til síðari greiðslu til hluthafa.

9. gr.
Umhverfis- og öryggismál.

1) Járnblendifélaginu ber að gera varúðarráðstafanir til að varna tjóni á umhverfi
verksmiðjunnar af hennar völdum. og hanna mannvirki verksmiðjunnar þannig,
að þau fari sem best i umhverfinu.

2) t samræmi við 11. gr. heimildarlaganna er verið að gera liffræðilega athugun
á umhverfi verksmiðjunnar á kostnað Járnblendifélagsins, með hliðsjón af
tillögum náttúruverndarráðs, þannig að fylgjast megi með áhrifum verksmiðj-
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unnar á lífríkið. Athuguninni skal lokið áður en framleiðsla hefst í verksmiðj-
unni.

3) Hönnun verksmiðjunnar, bygging og rekstur skulu í öllu vera í samræmi við
núgildandi og síðari lög og reglugerðir á íslandi varðandi mengunarvarnir og
náttúruvernd og öryggi, heilbrigði og hreinlæti á vinnustað, og þá staðla, sem settir
eru samkvæmt lögum þessum og reglugerðum.

4) Í samræmi við ákvæði þessarar greinar hefur Járnblendifélagið sótt um starfs-
leyfi frá heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu . .Járnblendifélagið skal leitast
við að afla þess leyfis með skilmálum, sem hluthafarnir geta fallist á, svo fljótt
sem unnt er.

10. gr.
Starfsfólk.

1) Starfsmenn, sem ES eða dótturfélög ES leggja Járnblendifélaginu til eða láta
starfa að efndum á skuldbindingum sínum samkvæmt samningi þessum og tækni-
samningnum, þurfa ekki að vera Íslenskir ríkisborgarar né eiga búsetu á íslandi.

2) Við verksmiðjuna skal starfa samstarfsnefnd skipuð þremur fulltrúum frá
hvorum, stjórn Járnblendifélagsins og starfsliði þess, ásamt jafnmörgum vara-
mönnum. Hlutverk samstarfsnefndar er að efla samvinnu Járnblendifélagsins
og starfsliðs þess, vera báðum til ráðuneytis og gera tillögur um bættan aðbúnað,
heilbrigði og öryggi starfsliðs og hagkvæmni í rekstri fyrirtækisins.

ll. gr.
Tæknileg aðstoð.

1) ES skal láta Járnblendifélaginu í té nauðsynlega tæknilega þekkingu og reynslu
til þess að gera Járnblendifélaginu kleift að takast á hendur að byggja og reka
verksmiðjuna og framleiða kísíljárn í verksmiðjunni, með framsali á tækni-
kunnáttu og með reglubundnum ráðleggingum og aðstoð eins og kveðið er á
Í 2. og 3. kafla tæknisamningsins og með þeim skilmálum, sem þar greinir.

2) ES skal ennfremur leggja Járnblendifélaginu til eftirfarandi, eins og mælt er
um í 1. og 4. kafla tækni samningsins og með þeim skilmálum, sem þar greinir:
a) Tækjabúnað þann, sem heyrir til fyrsta bræðsluofni verksmiðjunnar, ásamt

fylgitækjum, og teikningar og verklýsingar fyrir verksmiðjuna, svo og kaup-
rétt á öðrum bræðsluofni sömu gerðar og stærðar.

b) Byggingarstjórnarþjónustu við skipulagningu, byggingu og uppsetningu verk-
smiðjunnar, í samráði við .Járnblendifélagið.

:3) Að áskildum ákvæðum tæknisamningsins skal sú þekking, þjónusta og önnur
aðstoð, sem ES lætur Járnblendifélaginu Í té, vera innt af hendi á þann hátt,
sem best þjónar hagsmunum Járnblendifélagsins að öllu leyti.

12. gr.
Markaðsmál.

1) Sölu á öllu kísiljárni, sem Járnblendifélagið framleiðir í verksmiðjunni, ber að
stunda á þeim grundvelli, sem mælt er um í þessari grein, að áskildum frekari
ákvæðum sölu samningsins. ES skal hafa með höndum einkaumboð fyrir Járn-
blendifélagið til sölu á þessu kísiljárni, að undanskildu kísiljárni, sem selt er
á Íslandi til innanlandsnota. Sem einkaumboðsaðili er ES ávallt skuldbundið til
þess að gera sitt ítrasta í samræmi við bestu viðskipta- og söluhætti til að vinna
að sölu á k ísi ljárrri frú verksmiðjunni og nota til þess sömu atorku og beitt er
við sölu á kisiljárrri, sem framleitt CI' í eigin verksmiðjum ES í Noregi.

2) Sala á kísiljárni, sem Járnblendifélagið framleiðir í verksmiðjunni, skal fara
fram gegnum sama sölukerfi og ES notar á hverjum tíma við sölu á eigin kfsil-
járnsframleiðslu og njóta jafnstöðu við þá framleiðslu í eftirfarandi tilliti:
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a) Nettó FOB verð til verksmiðju skal vera hið sama fyrir kisiljárn af sama
gæðaflokki, að áskilmni leiðréttingu vegna mismunar, sem um kann að vera
að ræða á flutningskostnaði frá verksmiðju til kaupanda.

b) Nettó FOB verð til verksmiðju skal ákvarðað út frá brúttóverði til kaupanda,
þannig að frá sé dreginn flutningskostnaður frá verksmiðju til kaupanda og
sölukostnaður svo sem kostnaður við rekstur á söluskrífstofum, laun um-
boðsmanna og sölustjórnunarkostnaður. Þessi flutnings- og sölukostnaður
skal reiknaður á meðaltalsgrundvelli samkvæmt þeirri meginreglu, að hver
verksmiðja skuli bera tiltölulegan hluta hans.

e) Niðurjöfnun á vörusendingum á þeim tímabilum, þegar ekk i má búast við
:lð unnt sé að selja alla framleiðsluna vegna neikvæðra aðstæðna á markaðnum.
Vörusendingar á þessum tímabilum skulu skornar niður Í hlutfalli við
reiknaða afkastagetu Járnblendifélagsins og reiknaða afkastagetu ES.

3) Að því er varðar niðurjöfnun á vörusendingum milli ES og Járnblendifélagsins,
eins og vísað er til í 2. málsgr. þessarar greinar, skal hin reiknaða afkastageta
ES ákvörðuð árlega fyrir hvert kornandi almanaksár á grundvelli meðalársfrnm-
leiðslu á söluhæfu kísifjárni hjá ES á næstliðnum fjórum almanaksárum, í
fyrsta sinn miðað við byrjun þess almanaksárs, er fyrsti bræðsluofn verk-
smiðjunnar er tekinn til reglubundinnar starfrækslu. Afkastagetari skal reiknuð
sem heildarframleiðsla að frádregnum framleiðsluvörum, sem afhentar eru til
notkunar Í eigin vinnsluverksmtðjum ES eða verksmiðjum, sem dótturfélög ES
eiga og reka. Hin reiknaða afkastageta Járnblendifélagsins skal ákvörðuð á
sama hátt frá og með fvrsta árinu eftir að fjögur full almanaksár eru liðin frá
því nð annar bræðsluofn verksmiðjunnnr er tekinn til reglubundinnar starf-
rækslu, og skal hún reik nuð sem heildarframleiðsla að frádregnum framleiðslu-
vörum, sem seldar eru á Íslandi til innanlandsnota. A tímabilinu fram
að því ári skal hin reiknaða afkastageta ákvörðuð eftir hráðabirgðareglum með
vísan til þeirra daga, er fyrsti o!.(onnnr bræðsluofn verksmiðjunnar verða teknir
til regluhundinnar starfrækslu, svo sem nánar er mælt um í sölusamningnum.
Í sölusamningnum skal jafnframt kveðið á mn bráðahirgðat-eglur, er heita skuli
i þvi tilviki, að ES eða .lárnblendi iélnaið hyggi eða eignist nýja bræðsluofna.

4) Í þVÍ skyni að styrkja stöðu Járnblendifélagsins á fyrstu starfsárum verksmiðj-
unnar ábvrgist ES, ~lð á tímabilinu fram til ilO . júní 19R2 skuli sala á kísiljárni
frá verksmiðjunni á hverju almanaksári ekki vera minni en sem nemur eftir-
töldu lágmarksfrnmleiðslumagni, enda nái verksmiðjan þessu framleiðslumarki
og hafi að auki komið tmp framleiðsluvöruhirgðum í eftirtöldu magni við lok
ársins, sem um er að ræða:

a) Frá þeim degi, er fyrsti bræðsluofn verk-
smiðjunnar er tekinn til reglubundinnar
starfrækslu .

b) Frá þeim degi, er annar bræðsluofn
verksrniðjunnar er tekinn til reglubund-
innar starfrækslu .

Sala Birgðir

20000 tonn/ári 4000 tonn

35000 tonn/ári 7000 tonn

5) Allt vÖl'UJ11~Hm, sem reikna þarf samkvæmt 3. og 4. málsgr. þessarar greinar,
skal reiknað hlutfallslega fyrir brot úr almanaksári (nema birgðir samkv. 4.
rnálsgr. ) og jafnframt urnreiknað i ktsiljárn með 75% kistltnnihaldí eftir því
sem nánar er mælt um i sölusamningnum. Þegar rætt er um reiknaða afkasta-
getu ES og eigin ktstljárnsf'ramleiðs.lu eða framleiðsluvörur ES Í sambandi við
þessa grein. er hvarvetna átt við afkastagetu. framleiðslu og framleiðsluvörur
ktsfljár nverksrniðja. sem ES á nð öllu leyti eða að hluta Í Noregi eða öðrum
löndum utan íslands, en há jafnan að þVÍ áskildu, að sala iI kísiljárni frá við-
komandi verksmiðju fari fram gegnum sama sölukerfi og sala frá k lxiljárn-
verksmiðjum ES í Noregi, sem það á að öllu leyti.
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6) Til endurgjalds fyrir umboðsmennsku þá fyrir Járnblendifélagið, sem ES tekur
að sér, og jafnstöðu þá, sem Járnblendifélaginu er veitt samkvæmt sölusamn-
íngnum, skal Járnblendifélagið greiða ES jöfnunargjald að fjárhæð fjörutíu (40)
norskar krónur fyrir hverja lest af kísiljárni (miðað við 75% kísilinnihald),
sem seld er frá verksmiðjunni, svo sem nánar er á kveðið í sölu samningnum.
Jöfnunargjald þetta ber að greiða frá því að starfræksla hefst í verksmiðjunni
og út gildistíma sölusamningsins.

7) Sem einkaumboðsaðila ber ES að halda Járnblendifélaginu svo vel upplýstu
sem unnt er um ástand á markaðnum fyrir kísiljárn, og að meta sölugetuna
bæði til skamms og langs tíma. Við gerð framleiðslu- og söluáætlana og eftirfar-
andi endurskoðun þeirra skulu ES og Járnblendifélagið vinna saman í þeim
tilgangi að komast að hagkvæmasta skipulagi frá sjónarmiði starfseminnar í
heild. ES skal senda Járnblendifélaginu mánaðarlegar skýrslur um framleiðslu.
vörusendingar og birgðir hjá eigin kísiljárnverksmiðjum sinum og um magn
það, sem selt hefur verið á hinum ýmsu mörkuðum. Eftir ársfjórðung hvern skal
ES senda .Járnblendifélaginu skýrslu um þau nettó FOB verð, sem náðst hafa
á ársfjórðungnum, ásamt markaðsskýrslu um helstu markaði fyrir kísiljárn.
ES ber að öðru leyti að veita Járnblendifélaginu jafnóðum upplýsingar um
meiriháttar breytingar á markaðsástandi. Allar markaðsupplýsingar, sem Járn-
blendifélagið fær frá ES eða sölufyrirtækjum þeim, sem ES notar, skulu ein-
vörðungu vera til notkunar fyrir Járnblendifélagið sjálft og eigi látnar uppi
við utanaðkomandi aðila.

8) Járnblendifélagið skal jafnan eiga rétt á að láta óháðan löggiltan endurskoðanda,
sem það tilnefnir sjálft, kanna skjöl og bækur ES til sannprófunar á þeim upp-
lýsingum, sem ES hefur veitt um sölu og framleiðslu.

9) ES skal eiga rétt til að fela sölu á kístljárni því, sem Járnblendifélagið framleiðir,
í hendur Fesil eða svipuðu sölufyrirtæki, sem ekki er rekið í ágóðaskyni, enda
annist þetta sama sölufyrirtæki um sölu á framleiðslu kísiljárnverksmiðja
þeirra í Noregi, sem eru í eigu ES að öllu leyti. Sú tilhögun skal ekki valda
neinni breytingu á afstöðunni milli ES og Járnblendifélagsins, og einkum skal
ákvörðunin á nettó FOB verði til Járnblendifélagsins haldast í samræmi við
þær meginreglur, sem um ræðir í stafliðum a) og b) í 2. málsgr. þessarar greinar.

IV. KAFLI
FJÁRMÁLAÁKV ÆÐI

13. gr.
Gjaldeyrismál.

1) Greiðslur af hálfu ES til Járnblendifélagsins á kaupverði hlutabréfa í félaginu
og annars samkvæmt samningi þessum mega fara fram í þeim frjálsum gjald-
eyri og á þann venjulegan hátt um peningasendlngar, sem ES kýs. Venjuleg íslensk
banka- og yfirfærslugjöld, sem við eiga eftir atvikum, skulu gilda um þessar
greiðslur i samræmi við venjulegar bankareglur. Ef greiðsla er innt af hendi
til einhvers staðar utan íslands, er óskylt að greiða af henni íslensk yfirfærslu-
gjöld. Ákvæði þessi skulu gilda um allar greiðslur af framangreindu tagi, sem
ES kann að hlutast til um, að einhver dótturfélög þess greiði fyrir eigin hönd
eða fyrir hönd ES.

2) Greiðslur til ES á arði, útlögðu fé, eða annars samkvæmtsamníngí þessum og
samkvæmt tæknisamningnum eða sölusamningnum mega fara fram í norskum
krónum eða þeim öðrum frjálsum gjaldeyri og á þann venjulegan hátt um slíkar
peningasendingar, sem ES kann að kjósa, og skulu íslensk banka- og yfirfærsJu-
gjöld, sem um þær gilda, vera í samræmi við venjulegar bankareglur. Ef greiðsla
er innt frá stað utan íslands, er óskylt að greiða af henni íslensk yfirfærslugjöld.
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14. gr.
Sköttun Járnblendifélagsins.

1) Járnblendifélagið skal greiða tekjuskatt og eignarskatt og önnur opinber gjöld,
sem almennt eru á lögð á Íslandi, eftir þeim reglum, sem um þau gilda samkvæmt
lögum á hverjum tíma, nema að því leyti, sem mælt er á annan veg í þessari
grein og 16. grein, sbr. 7. og 9. grein heimildarlaganna.

2) Ef íslenskum lagareglum um tekjuskatt og eignarskatt eða önnur opinber gjöld
er breytt frá því, sem í gildi var hinn 26. apríl 1975, skal Járnblendifélagið
jafnan eiga sama rétt og aðrir íslenskir aðilar, sem hafa hliðstætt rekstrarform
og stunda hliðstæða starfsemi, til að njóta þeirra hlunninda, sem um er að ræða
eftir hinum breyttu reglum, og skal félaginu ekki íþyngt með álögum umfram
þessa aðila. Með hliðstæðri starfsemi í þessu sambandi skal telja orkufrekan
iðnað og annan meiriháttar framleiðsluiðnað rekinn af aðilum, sem háðir eru
almennum skattalögum á Íslandi á viðkomandi starfssviði, en þó að undan-
skildum iðnaði, sem sérstaklega er helgaður vinnslu íslenskra sjávarafurða og
landbúnaðarafurða.

3) Eftirfarandi reglur skulu gilda gagnvart Járnblendifélaginu að því er varðar
skatta á nettótekjur og aðra skatta, sem að neðan greinir, án tillits til breytinga,
sem verða kunna á almennum íslenskum lögum um þá skatta:
a) Járnblendifélaginu skal jafnan heimilt að halda varasjóð, myndaðan af

skattfrjálsum framlögum, að því marki, sem um ræðir í 2. málsgr, 17.greinar
tekjuskattslaga, sem í gildi voru hinn 26. apríl 1975 (lög nr. 68/1971, með
breytingum skv. lögum nr. 7/1972 og öðrum áorðnum breytingum), og eftir
þeim reglum, sem gilda um slíkan varasjóð samkvæmt þeim lögum.

b) Járnblendifélaginu skal jafnan heimilt að draga frá hreinum tekjum sínum
á ári hverju sem svarar allt að 10% af nafnverði hlutafjár þess með sama
hætti og um getur í 1. málsgr, 17. greinar tekjuskattslaga, sem í gildi voru
hinn 26. apríl 1975.Má sá frádráttur vera fyrir fjárhæðum, er félagið borgar
út jafnóðum sem arð á því ári, og/eða fjárhæðum, er félagið leggur til hliðar
á árinu í sjóð til fjárfestingar og rekstursþarfa. Úr sjóði þeim, sem lagður
er til hliðar samkvæmt ákvæði þessu, má síðar úthluta arði og greiða hann,
án þess að slíkt skerði rétt félagsins til frádráttar vegna útborgaðs arðs á
því ári, er greiðsla fer fram.

e) Járnblendifélaginu skal jafnan heimilt að auka hlutafé sitt með útgáfu
jöfnunarhlutabréfa án þess að nafnverð þeirra teljist til skattskyldra tekna
hjá hluthöfum þess, innan þeirra marka, sem um ræðir í 2. málsgr. D-liðs
1. málsgr, 7. gr. tekjuskattslaga, er í gildi voru hinn 26. apríl 1975.

d) Járnblendifélagið skal greiða árlegt landsútsvar, er nemi 0,5% hið mesta
af rekstrarútgjöldum þess næstliðið almanaksár samkvæmt ákvæðum ís-
lenskra skattalaga (þar með taldar fyrningar og vöru- og efnisnotkun), þó
ekki af hærri upphæð en sem nemi brúttótekjum félagsins á árinu. Verður
landsútsvarið lagt á atvinnurekstur félagsins sem heild og kemur í stað að-
stöðugjalds á þann rekstur samkvæmt V. kafla laga nr. 8/1972 um tekju-
stofna sveitarfélaga, ogannarra gjalda, er leysa kynnu aðstöðugjaldið af hólmi.

15. gr.
Um skattskyldu ES á Íslandi.

1) Um skattskyldu ES sem hluthafa í Járnblendifélaginu og að öðru leyti í sam-
bandi við starfsemi þess samkvæmt samningi þessum, tæknisamningnum eða
sölusamningnum skal fara eftir ákvæðum samnings milli Íslands og Noregs um
að komast hjá tvísköttun, eins og hann er í gildi á hverjum tíma. Jafnframt skulu
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eftirfarandi reglur gilda gagnvart ES án tillits til breytinga á íslenskum skattalög-
um, sbr. 8. gr. heimildarlaganna, svo og gagnvart dótturfélögum ES, eftir því
sem við á:
a) Tekjuskattur ES á arð af hlutafjáreign þess í Járnblendifélaginu, sem kann

að vera skattskyldur samkvæmt tekjuskattslögum miðað við 26. apríl 1975
eða síðari lögum, skal vera 5% -- fimm af hundraði - nema lögin eða milli-
ríkjasamningur milli Íslands og Noregs kveði á um lægra gjald, enda eigi ES
þá ekki minna en sem svarar 10% af útistandandi hlutafé Járnblendifélagsins.
Ber Járnblendifélaginu að halda skatti þessum eftir við útborgun arðsins
og skila honum til hlutaðeigandi yfirvalda á greiðsluárinu. Í þessu sambandi
ber að meðhöndla úthlutun á verðmætum til ES við slit á félaginu eða sölu
á hlutabréfum sem innlausn á hlutabréfum, og skal ágóði til ES, sem um er
að ræða, metinn sem tekjur af innlausninni ,og skattlagður sem arður.

b) ES skal ekki talið hafa fasta starfsstöð á Islandi vegna umgetinna tengsla
sinna við Járnblendifélagið, og greiðslur til ES í formi þjónustugjalda, sölu-
launa, umboðslauna, leyfisgjalda og vaxta skulu ekki háð sköttun á Íslandi.
Hið sama skal gilda um greiðslur fyrir tækjabúnað samkvæmt tæknisamn-
ingnum.

16. gr.
Innflutningsgjöld og söluskattur.

1) Innflutningur af hálfu Járnblendifélagsins á byggingarefni, vélum og búnaði
og öðrum fjárfestingarvörum og varahlutum til verksmiðjunnar og reksturs
hennar og tengdra mannvirkja, skal undanþeginn íslenskum aðflutningsgjöldum
og söluskatti á innflutning. Ríkisstjórnin mun einnig fella niður eða endur-
greiða aðflutningsgjöld og/eða söluskatt af efni og þjónustu, sem keypt er
innanlands vegna byggingar verksmiðjunnar, innan þeirra marka, sem fjár-
málaráðuneytið ákveður á hverjum tíma á grundvelli heimildarlaganna.

2) Innflutningur af hálfu Járnblendifélagsins á hráefnum og rekstrarvörum, sem
beinlínis eru notaðar í framleiðslu á útflutningsvörum frá verksmiðjunni, skal
undanþeginn tollum á innflutning og útflutning og söluskatti á Íslandi, svo og
sala til útlanda á framleiðsluvörum félagsins.

3) Undanþágur þær, sem kveðið er á um í 1. og 2. málsgr. þessarar greinar, skulu
skilgreindar nánar með reglum, sem fjármálaráðuneytið gefur út, og skal ráðu-
neytið jafnframt gefa út fyrirmæli um þær verklagsreglur, sem Járnblendi-
félaginu og verktökum þess og efnisseljendum ber að fylgja til að fá undan-
þáguna í hverju tilviki.

4) Raforka, sem afhent er til reksturs verksmiðjunnar, skal undanþegin íslenskum
söluskatti og verðjöfnunargjaldi á raforku og öllum öðrum sköttum eða gjöld-
um, sem álögð eru á Íslandi nú eða síðar á afhendingu, kaup, notkun eða neyslu
rafmagns.

5) Ákvæði 1. og 4. málsgr. þessarar greinar skulu gilda um verksmiðjuna eins og
hún er byggð og rekin á grundvelli rafmagnssarnningsins, svo sem honum el
breytt með fyrsta viðauka "ið rafmagnssamninginn í samræmi við 1. málsgr.
23. greinar samnings þessa. Ef svo fer, að verksmiðjan verði stækkuð á grund-
velli frekari breytinga á rafmagnssamningnum eða frekari rafrnagnsafhend-
ingar, sem Járnblendifélagið semur um með öðrum hætti, mun ríkisstjórnin
ákveða á þeim tíma, hvort ákvæðin skuli gilda um þá stækkun og að hve miklu
leyti.
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V. KAFLI
FYRIRHEIT

17. gr.
Ríkisstjórnin.

1) Ríkisstjórnin skal gera allar ráðstafanir, sem á hennar valdi eru, til að hlutast
til um, að Járnblendifélagið efni skuldbindingar sínar samkvæmt samningi þess-
um, tæknisamningnum og sölusamningnum, fljótt og samviskusamlega í sam-
ræmi við ákvæði þeirra.

2) Ríkisstjórnin skal gera þær ráðstafanir, sem á hennar valdi eru og nauðsynlegar
eru og viðeigandi samkvæmt íslenskum lögum, til að framkvæma samning
þennan, heimildarlögin og samninga þá og önnur skjöl, sem honum eru til
fullnustu, til að gera ES og öðrum aðilum að samningunum kleift að rækja hinar
ýmsu skuldbindingar sínar samkvæmt þeim, og til að tryggja, að síðari tíma
löggjöf fari ekki Í bága við þá.

3) Ríkisstjórnin mun gera allar ráðstafanir, sem á hennar valdi eru og nauðsyn-
legar eru og viðeigandi samkvæmt Íslenskum lögum, til verndar ES og eignum,
réttindum og starfsliði þess, sem á hverjum tíma er á íslandi eða háð íslenskri
lögsögu, og til að tryggja ES tafarlausar og fullar bætur fyrir og vegna allra
þeirra eigna eða réttinda, sem skert kunna að verða eða það kann að verða
svipt fyrir tilstilli ríkisstjórnarinnar eða einhverrar stjórnardeildar eða stofn-
unar hennar eða Íslenska ríkisins.

18. gr.
ES.

1) ES skal efna hinar ýmsu skuldbindingar sínar samkvæmt samningi þessum,
tæknisamningnum og sölusamningnum, fljótt og samviskusamlega í samræmi
við ákvæði þeirra. ES skal hlutast til um, að dótturfélög ES, sem kynnu að taka
á sig skuldbindingar samkvæmt umræddum samningum eða á annan hátt gagn-
vart Járnblendifélaginu eða ríkisstjórninni, efni þær skuldbindingar sínar á
sama hátt.

19. gr.
Ýmis ákvæði.

1) Samningur þessi og samningar þeir og önnur skjöl, sem honum eru til fullnustu,
eru til þess ætluð að veita, staðfesta og vernda hin ýmsu réttindi, heimildir,
eignir og hagsmuni ríkisstjórnarinnar, íslenska ríkisins, ES, dótturfélaga ES,
Landsvirkjunar og Járnblendifélagsins, nema hið gagnstæða sé sérstaklega tekið
fram.

2) Að frátöldu því, sem segir í 22. gr., skulu engin ákvæði samnings þessa eða
samninga þeirra og annarra skjala, sem honum eru til fullnustu, valda því eða
verða skýrð þannig, að ES eða dótturfélög ES verði talin háð annarri lögsögu
en Noregs eða stunda atvinnu annars staðar en í því landi, nema þegar ES eða
dótturfélag ES vinnur verkfræðivinnu á verksmiðjulóðinni.

3) Enda þótt hið gagnstæða kynni að felast í samningi þessum, eða í þeim samn-
ingum og öðrum skjölum, sem honum eru til fullnustu, skal ES eigi þurfa að
brjóta eða eiga á hættu að brjóta nokkur lög, reglur, fyrirmæli eða reglugerðir
konungsríkisins Noregs eða nokkurrar stofnunar þess e~a dómstóls þar i landi.
Hið sama skal eiga við um dótturfélög ES gagnvart þeim þjóðlöndum, þar sem
þau eru skrásett eða reka atvinnu.
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VI. KAFLI
LÖG OG LAUSN DEILUMÁLA

20. gr.
Lög þau, sem fara skal eftir.

1) Um skýringu, túlkun og framkvæmd samnings þessa, tæknisamningsins og
sölusamningsins skal fara og ráðast eftir íslenskum lögum.

21. gr.
Viðurkenndir textar.

1) Samningur þessi er gerður bæði á Íslensku og ensku, og skulu báðir þeir text-
ar vera viðurkenndir og jafnir að gildi og þýðingu. Tæknisamningurinn og
sölusamningurinn skulu báðir gerðir á ensku, og skal sá texti vera hinn viður-
kenndi texti þeirra.

2) Samningur þessi, tækni samningurinn og sölu samningurinn skulu hver um sig
undirritaðir og afhentir af samningsaðilum í þremur eintökum af hverjum
vrourkenndum texta. Hvert slíkt eintak, sem verið hefur réttilega undirritað og
afhent af samningsaðilum, skal vera viðurkennt frumrit og jafnt að gildi á við
önnur sams konar eintök, er einnig hafa verið réttilega undirrituð og afhent
af samningsaðilum.

3) Þær enskar eða norskar útgáfur, sem ES kann að óska eftir af stofnsamningi
og samþykktum Járnblenduélagsins og þeim öðrum samningum og skjölum,
sem samningi þessum eru til fullnustu eða til er vísað Í honum, skulu gerðar
af Járnblendifélaginu. Hið sama skal gilda um Íslenskar útgáfur af tækni-
samningnum eða sölusamningnum, sem ríkisstjórnin kann að óska eftir.

22. gr.
Deilumál.

1) Ef svo fer á þeim tíma, sem samningur þessi, tækni samningurinn og sölusamn-
Ingurmn, eða einhver þeirra, eru i gildi, eða síðar, að ágreiningur eða kröfu-
mál rís af einhverjum samninganna eða Í sambandi við þá, skýringu þeirra,
merkingu, gildi eða framkvæmd, réttindi eða skyldur samkvæmt þeim, eða
efndir eða vanefndir á einhverju af ákvæðum þeirra, skulu viðkomandi aðilar
að þeim samningum, sem ágreiningurinn eða kröfumálið hefur risið af, freista
þess að leysa málið án tafar með samkomulagi sín í milli.

2) Ef aðilum að ágreiningi eða kröfumáli, sem um getur í 1. málsgr. þessarar
greinar, mistekst af einhverjum ástæðum að leysa málið skjótlega með sam-
komulagi, er hverjum málsaðila heimilt að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar
og ES til lausnar á því með samkomulagi milli ríkisstjórnarinnar og ES. Jafn-
framt þessu er ríkisstjórninni og ES, hvenær sem er, heimilt að krefjast þess,
að sérhverjum slíkum ágreiningi eða kröfumáli verði vísað af aðilum málsins
til ríkisstjórnarinnar og ES til lausnar með samkomulagi þeirra í milli. Ef
ríkisstjórninni og ES tekst ekki af einhverjum ástæðum að leysa með sam-
komulagi einhvern ágreining eða kröfumál, sem um getur i 1. málsgr. þessarar
greinar, skal málinu vísað til dómstóla eins og mælt er um hér á eftir.

4) Ríkisstjórnin og ES samþykkja hér með, að bæjarþing Reykjavíkur skuli eiga
fulla lögsögu varðandi sérhvern ágreining eða kröfu, sem um getur í 1. málsgr.
þessarar greinar, að áskildu málskoti til Hæstaréttar eftir því, sem heimilt er
að lögum. Járnblendifélagið og dótturfélög ES fallast á þessa lögsögu á sama
hátt með samþykki sínu við samningi þessum.
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5) ES og dótturfélög ES skulu hvert um sig tilnefna skriflega fyrirsvarsmann bú-
settan á Íslandi, er hafi fullt umboð til að taka við stefnu fyrir þeirra hönd
fyrir dómstóla á Íslandi i hverju máli, sem skotið er til þeirra dómstóla i sam-
ræmi við 4. málsgr, þessarar greinar, og sérhver slík stefna skal teljast nægi-
lega til lykta leidd er hún hefur verið birt þessum fyrirsvarsmanni á þeim
fresti, er lög mæla.

6) Hvers konar mót af hálfu ES eða dótturfélaga ES fyrir íslenskum dómstóli
samkvæmt ákvæðum þessarar greinar skal vera og teljast sérstakt mót í þeim
tilgangi, sem þar er um að ræða, og skal ekki valda því, að ES eða dóttur-
félög þess verði annars háð íslenskri lögsögu.

VII. KAFLI
ÝMIS ÁKVÆÐI

23. gr.
Gildistími samningsins.

1) Samningur þessi skal öðlast gildi þann dag, er ríkisstjórnin og ES hafa undir-
ritað hann og Alþingi hefur samþykkt heimildarlögin af nýju með þeim breyt-
ingum, sem taldar eru viðeigandi til þess að tryggja gildi allra ákvæða þessa samn-
ings, og jafnframt að því tilskildu, að samningar þeir, sem taldir eru í staflið-
um (a) til og með (e) hér að neðan, hafi verið undirritaðir eða samþykktir
i því formi, sem ríkisstjórnin og ES samþykkja, og að þeim aðgerðum, sem
visað er til í stafliðum (f) til og með (i) hér að neðan, hafi verið lokið á grund-
velli, sem ríkisstjórnin og ES telja fullnægjandi:

a) Tæknisamningurinn.
b) Sölusamningurinn.
e) Fyrsti viðauki við rafmagns samninginn.
d) Lóðarleigusamningurinn.
e) Helstu ákvæði hafnarsamningsins.
f) Breytingar á samþykktum Járnblendifélagsins.
g) Útgáfa heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins á starfsleyfi til handa Járn-

blendifélaginu.
h) Útgáfa Noregsbanka á gjaldeyrisleyfi til handa ES.
i) Staðfesting af hálfu fjármálastofnana á fyrirheitum um að veita Járnblendi-
félaginu lán eins og um ræðir í 2. málsgr. 5. gr. samnings þessa.

2) Gildistökudagur samnings þessa, svo sem hann er ákveðinn eftir 1. málsgr.
þessarar greinar, skal tiltekinn skriflega og staðfestur með undirskrift ríkis-
stjórnarinnar og ES. Ef breytingarnar á heimildarlögunum hafa ekki veríð
samþykktar og þeim málefnum, sem um ræðir í stafliðum (a) til og með (i)
í 1. málsgr. þessarar greinar, hefur ekki verið ráðið til lykta í öllum megin-
atriðum með þeim hætti, sem ríkisstjórnin og ES geta sætt sig við, innan
þriggja mánaða frá undirskriftardegi samnings þessa, skal samningur þessi ekki
öðlast gildi, nema ríkisstjórnin og ES semji skriflega um annað sin i milli.

3) Frá og með gildistökudegi samnings þessa samkvæmt 1. og 2. málsgr. þessarar
greinar skal samningur þessi haldast í gildi meðan i gildi eru tæknisamningur-
inn og sölusamningurinn og aðrir samningar milli ES eða dótturfélaga ES og Járn-
blendifélagsins, sem gerðir eru í þeirra stað eða i svipuðum tilgangi og ríkisstjórn-
in kann að samþykkja, svo og rafmagnssamningurinn, eða meðan einhverjir þess-
ara samninga eru í gildi, og svo lengi sem ES (eða framsalshafi ES skv. 9. málsgr.
2. gr. eða 26. gr. samnings þessa) er hluthafi i Járnblendifélaginu eða lánardrott-
inn Járnblendifélagsins vegna hluthafalána eða einhverra svipaðra skuldbindinga
eða er aðili að samningum við ríkisstjórnina, sem gerðir eru samningi þessum til
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fullnustu, allt eftir því, sem við kann að þurfa vegna þeirra hagsmuna, sem
samningi þessum er ætlað að staðfesta og vernda í hverju tilviki.

4) Ákvæði 14., 15. og 16. greinar samnings þessa skulu haldast í gildi um hina
upphaflega samningstíma rafmagns samningsins og sölusamningsins, sem vísað
er til í 7. og 9. málsgr. þessarar greinar, og um þann viðbótartíma annarshvors
þessara samninga eða annarra samninga, er leysa þá af hólmi, sem ríkisstjórnin
kann að ákveða við samningsframlenginguna eða samningsskiptin. Ef hinn
tilgreindi gildistími nefndra ákvæða rennur út, skulu þau eigi að síður gilda
áfram að því leyti, sem nauðsynlegt er til að ná tilgangi þeirra varðandi hags-
muni, sem skapast hafa á gildistíma þeirra.

5) Hinn óákveðni gildistími samnings þessa skal hvorki verða til að lengja né
breyta á annan hátt neinum gildistíma, sem tilgreindur er í nokkrum öðrum
samningum milli ríkisstjórnarinnar, ES, dótturfélaga ES, Járnblendifélagsins og
Landsvirkjunar, eftir því sem við á.

6) Svo fremi, að eigi verði skriflega samið um annað milli ríkisstjórnarinnar og
ES, skal 3. kafli tæknisamningsins vera í gildi i fimmtán (15) ár frá fyrsta
afhendingardegi rafmagns til verksmiðjunnar.

7) Sölusamningurinn skal haldast í gildi meðan ES er hluthafi í Járnblendifélaginu,
en þó ekki í lengri tíma en tuttugu (20) ár frá fyrsta afhendingardegi rafmagns
til verksmiðjunnar. Innan fimmtán (15) ára frá fyrsta afhendingardegi raf-
magns skulu ríkisstjórnin og ES þó hafa lokið viðræðum um framlengingu á
sölusamningnum um eigi minna en tíu (10) ára skeið frá ofangreindum loka-
degi hans, með skilmálum, sem báðir geti fellt sig við.

8) Ef sölusamningurinn rennur út, eða gildistíma hans lykur á annan hátt, og
ríkisstjórnin og/eða Járnblendifélagið, eftir því sem við á, æskja þess, að ein-
hver annar aðili en þau sjálf selji framleiðsluvöru Járnblendifélagsins í út-
flutningssölu frá Íslandi, skal ríkisstjórnin veita, eða sjá til þess, eftir þvi sem
í hennar valdi stendur, að Járnblendifélagið veiti, ES tækifæri til að fá þá samn-
inga, sem ríkisstjórnin, eða eftir atvikum Járnblendifélagið, mundi veita við-
víkjandi útflutningssölu á framleiðsluvörum Járnblendifélagsins, með eigi lak-
ari kjörum og skilmálum en öðrum á að bjóða, áður en öðrum eru gerð nokkur
bindandi skilorðslaus tilboð eða veittur samningur. .

9) Bafrnagnssamningurínn skal haldast í gildi um tuttugu (20) ára skeið frá fyrsta
afhendingardegi rafmagns til verksmiðjunnar. Innan fimmtán (15) ára frá fyrsta
afhendingardegi rafmagns skulu Landsvirkjun, Járnblendifélagið og hluthaf-
arnir þó hafa lokið viðræðum um framlengingu á rafmagns samningnum um
eigi minna en tíu (10) ára skeið frá ofangreindum lokadegi hans, með skilmálum,
sem þessir aðilar geti fellt sig við.

24. gr.
Breytingar og uppsögn.

1) Heimilt er að breyta eða segja upp samningi þessum, tækni samningnum og
sölusamningnum hvenær sem er, hvort heldur er að hluta eða öllu leyti, en
einungis með skriflegum samningi, sem réttilega er undirritaður og afhentur
bæði af hálfu ríkisstjórnarinnar og ES, svo og Járnblendifélagsins, eftir því
sem við á, og að áskildu samþykki Alþingis, ef tilskilið væri samþykki þess
í því tilviki, sem um er að ræða.

2) Samningur þessi, heimildarlögin og þeir samningar og önnur skjöl, sem hon-
um eru til fullnustu, skulu koma í stað allra fyrri samninga og viljayfirlýsinga.
Frá og með þeim degi, sem samningur þessi tekur gildi, skal hvorugur aðilanna
vera bundinn af neinum undanfarandi bréfaskiptum eða viljayfirlýsingum eða
af neinu, sem eigi er skriflegt og undirritað af þeim aðila, sem af þvi skal
bundinn, eða felst í heimildarlögunum.
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25. gr.
ÓviðráðanleK öfl.

1) Rikisstjórnin og eftir atvikum ES, Járnblendifélagið og dótturfélög ES, skulu
ekki bera ábyrgð á neinum drætti eða vanefnd samkvæmt samningi þessum, ef
drátturinn eða vanefndin stafar af hernaði, eða af efnahagslegu umróti samfara
honum; innflutnings- eða útflutningsbanni; skorti á vinnuafli, hráefni eða öðr-
um vörum, framleiðslutækjum eða flutningum; af vinnudeilum; hvers konar
borgaralegum óeirðum; aðgerðum stjórnvalda eða hernaðaryfirvalda; eldsvoða;
flóðum; jarðskjálftum; eldgosum; eða af nokkurri annarri ástæðu, hverju nafni
sem nefnist, sem er óviðráðanleg þeim aðila, sem sagður er hafa vanefnt eða
valdið drætti, og í öllum slíkum tilfellum skal sá aðili, sem vanefnt hefur eða
valdið drætti, hefja efndir að nýju svo fljótt sem unnt er, og aðilunum hverj-
um um sig skal heimilt að grípa til allra aðgerða, er samrýmast samningi þess-
um, til að forða eða draga úr óhagstæðum áhrifum slíkrar vanefndár eða
dráttar. Framanritað skal á sama hátt gilda um alla samninga, sem gerðir eru
til fullnustu samningi þessum, þar sem ekki eru ákvæði um óviðráðanleg öfl.

2) Áskilið er og samþykkt, að gagnvart samningi þessum skuli allar aðgerðir ís-
lenska ríkisins og hinna ýmsu stofnana þess taldar vera á valdi ríkisstjórnar-
innar, nema ríkisstjórnin geti óvéfengjanlega sannað hið gagnstæða.

26. gr.
Framsal.

1) Samningur þessi verður hvorki framseldur með viljayfirlýsingu samningsað-
ila eða fyrir tilverknað lagaákvæða, nema til komi áður skriflegt samþykki
gagnaðilans í formi breytingar á samningi þessum samkvæmt 1. málsgr. 24.
greinar samningsins.

2) Ákvæði 1. málsgr. þessarar greinar skulu ekki verða eða vera talin því til fyrir-
stöðu, að ES framselji samning þennan einhverju dótturfélaga sinna, að einhverju
eða öllu leyti, hvenær sem er, en þó þannig, að ES ber áður að takast á hendur
skilorðslaust gagnvart ríkisstjórninni að ábyrgjast fullar og samviskusamlega!'
efndir af hendi sérhvers slíks framsalshafa.

27. gr.
Tilkynningar.

1) Allar tilkynningar, sem leyft er eða skylt er að senda samkvæmt samningi þess-
um, skulu vera skriflegar, og hafi viðtakandi ekki fallist á aðra aðferð, þá skulu
þær sendar með símskeyti, er verði staðfest með ábyrgðarbréfi í flugpósti, eða
sendandi sjálfur afhenda þær viðtakanda, á þann stað, sem tilgreindur er við
nafn hans:

Ríkisstjórnin Iðnaðarráðherra,
Reykjavík,
Íslandi.

Elkem-Spigerverket a/s,
Middelthunsgate 27,
Osló,
Noregi.

2) Hvorum samningsaðila er hvenær sem er heimilt að senda hinum aðilanum
skriflega tilkynningu um breytingu á heimilisfangi í því tilliti, sem um ræðir
í þessari grein.

ES
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28. gr.
Ýmislegt.

1) Hinir ýmsu titlar eða fyrirsagnir hinna ýmsu kafla, greina og málsgreina þessa
samnings eru eingöngu til hagræðis við tilvísun og skipta eigi máli um skýringu
eða túlkun á samningnum.

FRAMANRITUÐU TIL STAÐFESTU hefur samningur þessi verið undirritaður
af hálfu rikisstjórnarinnar og ES miðað við þann dag, er i upphafi greinir.

Fyrir RÍKISSTJÓRN ÍSLANDS

Gunnar Thoroddsen
iðnaðarráðherra

Fyrir ELKEM-SPIGERVERKETA/S

Karl Lorck
forstjóri
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