
Nd. 339. Nefndarálit
um frv. til 1. um sementsverksmiðju.

Frá iðnaðarnefnd.

Nefndin hefur rætt frv. á 6 fundum, og hefur hún átt viðræðu um málið við
Harald Ásgeirsson verkfræðing, sem haft hefur með höndum undirbúning þess, Gisla
Þorkelsson, forstöðumann iðnaðardeildar Atvinnudeildar háskólans, og Vilhjálm
Guðmundsson verkfræðing, og enn fremur atvinnumálaráðherra. Nefndin er sammála
um, að hér sé um hið mesta nauðsynjamál að ræða, og telur hún, að rannsóknir
hafi leitt í ljós, að hér á landi séu hráefni, sem hæf séu til sementsvinnslu, og að slik
framleiðsla gæti verið samkeppnisfær við erlent sement og þess vegna sé eðlilegt,
að ríkisstjórnin fái heimild til framkvæmda á þessu sviði.

Nefndin leitaðist við að gera sér grein fyrir því, hver áhrif það hefði á fram-
leiðslukostnað verksmiðju, sem miðuð væri við 75 þús. smálesta afkastagetu, ef
eftirspurn eftir sementi reyndist ekki svo mikil, að hún gæti starfað með fullum
afköstum. Athuganir Haralds Ásgeirssonar leiddu i ljós, að framleiðslukostnaður
hverrar smálestar ykist ekki verulega. Ykist hann úr 120 kr. pr. smálest, miðað við
75 þús. smálesta afköst, í 136 kr. pr. smálest, miðað við 45 þús. smálesta afköst.
Ætti verksmiðjan að geta verið samkeppnisfær, þótt afköstin væru ekki meiri.
Umsögn verkfræðingsins um þetta efni er prentuð hér á eftir sem fylgiskjal.
Með tilvísun til þess, sem að framan greinir, og nánari greinargerðar i fram-

sögu, leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 7. gr. Greinin orðist svo:

Verksmiðjan skal undanþegin öllum sköttum og opinberum gjöldum nema
útsvari til sveitarsjóðs. Aldrei má þó leggja á hana hærra útsvar en nemi helm-
ingi af tekjuafgangi hennar eða fjórðungi af samanlögðum útsvörum sveitar-
félagsins.

2. Við 8. og 9. gr. í stað greinanna komi ein grein, el' verði 8. gr. (og breytist greina-
talan samkvæmt þvi) :

Reikningsár verksmiðjunnar er almanaksárið. Skal stjórn hennar gera reikn-
ingsskil fyrir hvert starfsár, svo fljótt sem auðið er. Af byggingarkostnaði húsa
og annarra mannvirkja skal afskrifa a. m, k, 3% oga. m. k. 10% af kostnaðar-
verði véla og annarra áhalda. Tekjuafgangur skal lagður í varasjóð.
Reikningsskilum skal lokið svo snemma, að endurskoðun geti farið fram

fyrir lok aprilmánaðar ár hvert. Að henni lokinni skulu reikningarnir sendir
atvinnumálaráðherra, undirritaðir af stjórn og framkvæmdastjóra og áritaðir af
endurskoðendum. Skulu þeir síðan birtir i B-deild Stjórnartiðinda.

Alþingi, 9. febrúar 1948.
Sigurður E. Hlíðar, Gylfi Þ. Gíslason, Ingólfur Jónsson.

form. fundaskr., frsm.
Páll Þorsteinsson. Hermann Guðmundsson.

Fylgiskjal.

ATVINNUDEILD HÁSKÓLANS Reykjavík, 28. nóv. 1947.
Varðandi sementsverksmiðju.

Skv. fyrirspurnum nefndarmanna á fundi 25. nóv. s. l. sendi ég yður hér með
útreikninga á áætluðum framleiðslukostnaði sements frá fyrirhugaðri 75 þús. tonna
sementsverksmiðju, miðuð við mismunandi framleiðslumagn verksmiðjunnar.



Áætlun þessi er samin eftir útreikningum, sem birtir eru á bls. II í því frum-
varpi, sem nú liggur fyrir nefndinni. Sömu skýringar fylgja því hinum einstöku
liðum þessarar áætlunar og umræddum reikningum, og ber að hafa þær til hlið-
sjónar.

Fastur kostnaður í áætluninni felst í liðunum nr. 4, 10, ll, 13 og 15, en ætla má,
að aðrir liðir breytist í réttu hlutfalli við framleiðslumagnið, eða a. m. k., að hækk-
un þeirra í öfugu hlutfalli við framleiðslumagnið hafi engin veruleg áhrif á heild-
arkostnaðinn. Sérstöðu hefur liður nr. 3, því að ætla má, þótt slíkt tíðkist ekki hjá
síldarverksmiðjunum, að ef verksmiðjan er ekki starfrækt nema í 225 daga á ári
(45 þúsund t. framI.) í stað 300, verði hún að sjá verkamönnum sínum fyrir áfram-
haldandi vinnu. Hér er gert ráð fyrir, að arðbær steinsteypuiðja og önnur atvinnu
á staðnum vinni upp á móti þessu. Reikningarnir verða því svo sem hér fer á eftir:

Kostnaður pr. tonn,

1. Sandnám .
2. Hreinsun hráefna .
3. Vinnulaun í verksm. . .
4. Laun fastra manna .
5. Eldsneyti .
6. Dieselolía (orka) .
7. Rekstrarefni .
8. Viðhaldsefni .
9. Innpökkun .
10. Rentur og afborganir .
11. Tryggingar .
12. Opinber gjöld .
13. Sölukostn. . .
14. Gips .
15. Áhætta 10% .

Árleg framleiðsla
45 þús. 50 þús. 60 þús. 75 þús.
tonn tonn tonn tonn
2.00 2.00 2.00 2.00
10.00 10.00 10.00 10.00
24.10 24.10 24.10 24.10
5.00 4.50 3.75 3.00
18.00 18.00 18.00 18.00
8.00 8.00 8.00 8.00
5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
9.60 9.60 9.60 9.60
27.30 24.60 20.50 16.45
1.35 1.20 1.00 0.80
2.20 2.20 2.20 2.20
2.65 2.40 2.00 1.60
2.25 2.25 2.25 2.25
13.55 13.15 12.60 12.00

-_._-
136.00 132.00 126.00 120.00Framleiðslukostnaður pr. t. kr.

Kostnaður pr. framleidd
45 þús. tonn .
50 .
60 .
75 .

kr. 6120000.00
6600000.00
7560000.00
9000000.00

Bent hefur verið á, að verksmiðja, sem framleiði árlega 75000 tonn af sementi.
sé ef til vill óþarflega stór hér á landi, þar sem sementsþörf landsmanna hefur að-
eins tvö síðustu árin sams varað því framleiðslumagni. Í þessu sambandi ber að
benda á, að verðmismunur á verksmiðju, sem framleiddi aðeins 50 þús. tonn, og
þeirri, sem hér hefur verið áætluð, muni vart verða meiri en ein milljón kr., og svarar
það til 6.7% lækkunar á lið nr. 10, eða kr. 1.65 lækkunar á framleiðsluverði frá því,
sem það mundi verða Í 75 þús. tonna verksmiðju.

Ef byggð væri aðeins 50 þús. tonna verksmiðja, mundi það útiloka alla mögu-
leika á því, að hægt væri að uppfylla þarfir landsmanna, þegar fram liðu stundir
og betur áraði. Ég tel því fjarstæðu að byggja afkastaminni verksmiðju en þá, sem
hér hefur verið áætluð.

Að lokum vil ég benda hv. iðnaðarnefnd it það, að möguleikarnir fyrir því að
reisa sementsverksmiðju hér á landi eru e. t. v. fyrsta og stærsta tækifærið, sem
við höfum nú til þess að greiða braut stóriðju framtíðarinnar hér á landi.

Virðingarfyllst.

Har. Ásgeirsson.

Til iðnaðarnefndar Nd. Alþingis, Alþingishúsinu, Rvík.


