
Nd. 16. Frumvarp til laga [15. mál]
um breyting it lögum nr. 35 1. apríl 1948, um sementsverksmiðju.

(Lagt fyrir Alþingi á 69. löggjafarþingi, 1949.)

1. gr.
Í stað orðanna "allt að 15 millj. króna" Í 2. gr. komi: allt að 30 millj. króna.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Þegar frumvarp það um sementsverksmiðju, er síðar varð lítt breytt að lögum,
var lagt fyrir Alþingi 1947, var helzt ráðgert að reisa verksmiðjuna á Vestfjörðum.
t því efni var byggt á áætlunum, er Haraldur Ásgeirsson, verkfræðingur, hafði gert.
Ráðgerði hann að nota til framleiðslunnar eingöngu Íslenzk hráefni, sem eru fyrir
hendi á Vestfjörðum og áætlaði stofnkostnað verksmiðjunnar 15 millj. króna. Var
lántökuheimild ríkisstjórnarinnar í 2. gr. laga nr. 35/1948, um sementsverksmiðju,
miðuð við þessa upphæð.

Eigi þótti atvinnumálaráðherra málið enn svo vel undirbúið, að hægt væri að
hefjast handa um framkvæmdir. Var því ráðinn hingað verkfræðingur, E. Elmquist,
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frá ensku verkfræðingafyrirtæki, Parry & Elmquist Ltd., Consulting Engineers, og
skyldi hann gera áætlun um sementsverksmiðju hér á landi. Hann kom hingað í
júlímánuði 1948, og er álitsgerð hans dags. 7. okt. 1948.

E. Elmquist telur ógerlegt að framleiða sement úr þeim hráefnum einum, sem
eru fyrir hendi á Vestfjörðum, en telur nauðsynlegt að nota til viðbótar kísiIsýru-
ríkt steinefni. Álítur hann hentugast að flytja inn kisilsand, og telur hann árlega
þörf verksmiðjunnar af því efni 6500 tonn. Hann gerir og stofnkostnaðaráætlun fyrir
sementsverksmiðju, sem er nokkru minni en áðurnefnd lög um sementsverksmiðju
gera ráð fyrir. Að hans dómi mun 'slík verksmiðja kosta 18,96 millj. kr., sé hún byggð
1. Patreksfirði, en 19,86 millj. kr., sé hún byggð í Önundarfirði. Í hvorugri upphæð-
inni eru meðtaldir innflutningstollar (1,1 millj. kr.), kostnaður vegna lóðarkaupa
fyrir verksmiðjuna og Íbúðarhús, sem nauðsynlegt þykir að byggja við hverja verk-
smiðju.

Framleiðslukostnað sements að viðbættu flutningsgjaldi til Reykjavíkur áætlar
E. Elmquist kr. 182,17 pr. t. í Patreksfirði, en kr. 179,23 í Önundarfirði. Í hvorugri
upphæðinni er uppskipun í Reykjavík talin með.

Að fengnu þessu áliti E. Elrnquist skipaði atvinnumálaráðherra 19. jan. s. 1. þá
verkfræðingana Jón E. Vestdal, Jóhannes Bjarnason og Harald Ásgeirsson "Í nefnd
til þess að ljúka rannsóknum og undirbúningi að byggingu sementsverksmiðju hér
á landi í samráði við ráðuneytið". Nefndin skilaði áliti sínu 28. júní s. 1. (Skýrsla
mn störf sementsverksmiðjunefndar.)

í skýrslu sinni skýrir nefndin frá því, að fundizt hafi mjög hreinn skeljasandur
á svonefndu Akurnesinga- og Álftnesinga-Sviði í Faxaflóa. Telur nefndin dýpi á
þessum stöðum eigi meira en það, að auðvelt sé um öflun sandsins, og muni hvert
tonn af honum komið í geymslu verksmiðjunnar kosta kr. 7.00. Leggur nefndin til,
að þessi sandur verði hagnýttur til framleiðslu sements hér á landi, og að verksmiðjan
verði reist við sunnanverðan Faxaflóa. Vill hún láta nota í sementið, auk skelja-
sandsins, basaltsand og innfluttari k ísilsand, 6500 t. á ári. Hún áætlar stofnkostnað
verksmiðju, er framleiðir 75000 tonn sements á 300 dögum, eins og lög mæla fyrir,
2G millj. kr., sé hún reist á Akranesi, en 31,5 millj. kr., sé hún reist í Geldinganesi,
(Ig er þar ekki reiknað með söluskatti, kostnaði vegna Ióðarkaupa, vegarlagningar
og spennubreyta. Framleiðslukostnað sements áætlar nefndin kr. 116.00 pr. t. á Akra-
nesi, en kr. 126.00 pr. 1. í Geldinganesi, hvort tveggja miðað við sement í umbúðum,
en kr. 10,00 pr. t. lægra, sé um óumbúið sement að ræða.

Hér höfðu orðið þátta skipti í þessu verksmiðjumáli. er verið hafði á döfinni
óslitið í tæpan hálfan annan áratug. Nú var í fyrsta skipti gerð áætlun um sements-
verksmiðju, er nota skyldi hráefni til framleiðslunnar frá næsta nágrenni Reykja-
víkur, þar sem mestur hluti sementsins er notaður. Ríkisstjórninni þótti og viðhorf
allt til málsins hafa gerbreytzt til hins betra. Hún var sammála um að nota heimild
1. gr. laga nr. 35/1948 og ákvað að láta reisa sementsverksmiðju, er framleiddi 75000
tonn af sementi á 300 dögum. Atvinnumálaráðherra skipaði síðar Jón E. Vestdal.
verkfræðing, Helga Þorsteinsson, framkvæmdastjóra, Sigurð Símonarson, ruúrara-
meistara, og Einar Erlendsson, arkitekt, í nefnd til að gera tillögur um staðsetningu
verksmiðjunnar. Nefndin skilaði áliti 8. ág. 1949 og var sammála um að mæla með
því, að verksmiðjunni yrði valinn staður á Akranesi. Atvinnumálaráðherra ákvað
þVÍ, að sementsverksmiðja ríkisins skyldi reist á Akranesi og skipaði stjórn verk-
smiðjunnar 8. ág. 1949.

Nokkru eftir að sementsverksmiðjunefndin hafði lokið störfum fannst líparít í
landi ríkisins á Litla-Sandi í Hvalfirði, er álitlegt þótti til notkunar í sement í stað
kísilsandsins, samkv. rannsóknum gerðum hér á landi. Líparít þetta hefur, ásamt
skeljasandinum af Sviði og ba salt sandi frá Akranesi, nú einnig verið rannsakað
erlendis, bæði í Danmörku og Englandi. Reynast þau öll hentug til framleiðslu
sements, og segir svo m. a. í bréfi, dags. 28. sept. 1949, frá F. L. Smidth & Co., Kaup-
mannahöfn, um þetta efni:
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"I förste række har vore undersögelser været rettet mod andvendeligheden af
rámaterialerne, og .... har vore kemiske undersögelser af de rárnaterialer, af vilke
vi har modtaget pröver, vist, at der kan fabrikeres 1. klasse Portlandcement udeluk-
kende af de forhándenværende material er i Island."

því má bæta við, að hráefni þessi eru hentugri til framleiðslu sements en hráefni
þau, sem ráðgert var að nota á Vestfjörðum.

Einnig hafa verið athugaðir nánar möguleikar til öflunar skeljasands af Sviði
og kostnaður við slíkt sandnám. Í því efni leitaði F. L. Smidth & Co. ráða hjá vel
þekktu fyrirtæki í Kaupmannahöfn, A/S Carl Nielsen, sem hefur yfir nokkrum
skipum með sanddælum að ráða. Að þeirra dómi mun kostnaðurinn við að dæla
sandinum upp, flytja hann til Akraness og afhenda hann í sandleiðslu verksmiðj-
unnar nema d. kr. 7.40 pr. m", sem samsvarar um ísl. kr. 6.50 pr. t.

Þá hefur og verið gerð ný stofnkostnaðaráætlun fyrir sementsverksmiðju á
Akranesi hjá F. L. Smidth & Co., og ber þessi áætlun algerlega saman við stofn-
kostnaðaráætlun þá, er sementsverksmiðjunefndin gerði fyrr á árinu, að því frá-
skildu, og orðið hefur nokkur hækkun á vélum til verksmiðjunnar vegna gengis-
lækkunar sterlingspundsins og þess gjaldmiðils, sem því er háður. En um það vísast
nánar til bréfs sementsverksmiðjustjórnarinnar, dags. 10. nó,". 1949, sem er prentað
hér á eftir sem fylgiskjal.

Í þessu bréfi áætlar stjórn sementsverksmiðjunnar stofnkostnað verksmiðjunnar
28,6 millj. kr. og fer fram á það, að ríkisstjórnin sjái verksmiðjunni fyrir allt að 30
millj. kr. Ríkisstjórnin leggur því til í frumvarpinu, að lánsheimildin, sem nú er í
sementsverksmiðjulögunum, verði hækkuð úr 15 millj. kr. i 30 millj. kr.

Fylgiskjal.

SEMENTSVERKSMIÐJA RíKISINS
Reykjavík, 10. nóv. 1949.

Í skýrslu um störf sementsverksmiðjunefndar. bls. 52, er áætlun um stofnkostnað
sementsverksmiðju á Akranesi. Staðfesting hefur nú fengizt á þeirri áætlun með
athugunum F. L. Smidth & Co. í Kaupmannahöfn, og er skýrsla þeirra dags. 28. sept.
1949. Stjórn sementsverksmiðjunnar vill því álíta, að áætlun sementsverksmiðju-
nefndarinnar muni reynast rétt og sér ekki ástæðu til að breyta henni svo langt
sem hún nær.

En frá því sementsverksmiðjunefndin lauk áætlun sinni hefur þrennt komið til,
sem áhrif hefur á heildarupphæð áætlunarinnar:

1. Gengisfelling sterlingspundsins og ýmiss annars evrópsks gjaldmiðils, sem
hefur áhrif í hækkunar átt, einnig þótt vélar verði keyptar í einhverju þeirra landa,
sem felldu gjaldeyrinn. Þau lönd kaupa ýmislegt til framleiðslu sinnar frá Banda-
1 íkjum Norður-Ameríku og nota vörur, sem hækkað hafa í verði vegna gengisfell-
ingarinnar. Stjórn sementsverksmiðjunnar áætlar, að þessi hækkun muni nema 0,9
millj. kr.

2. Skömmu eftir að sementsverksmiðjunefndin hafði lokið störfum fannst mjög
kísilsýrurikt líparít í Hvalfirði, sem nota má með góðum árangri í sement í stað
kisilsands, sem ætlað var að flytja inn til framleiðslunnar. Verður líparítið til muna
ódýrara en innfluttur kísilsandurinn, auk þess sem kostnaðurinn er innlendur, þegar
um líparítið er að ræða. En nokkurn kostnað hefur það í för með sér að útbúa líparít-
námið með hentugum tækjum, og eykst stofnkostnaður verksmiðjunnar sem því
nemur. Þann kostnað vill stjórnin áætla 0,7 millj. kr.

3. Verksmiðjunni var valinn staður á Akranesi, enda var stofnkostnaður verk-
smiðju þar áætlaður miklu lægri en verksmiðju í Geldinganesi í skýrslu sements-
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verksmiðjunefndarinnar. Hins vegar er nauðsynlegt að koma flutningnum á sementi
frá Akranesi til Reykjavíkur fyrir með sem haganlegustum hætti, svo að flutnings-
kostnaðurinn verði sem lægstur. Er ætlunin að flytja sementið laust í pramma og
dæla því með lofti úr prammanum í sementsgeymslu í nágrenni Reykjavíkur. Stjórnin
gerir ráð fyrir, að útbúnaður allur við þessa flutninga muni kosta 0,6 millj. kr.
Þykir eðlilegast, að þessir flutningar verði á vegum verksmiðjunnar og stofnkostn-
aður þeirra vegna teljist því til stofnkostnaðar sementsverksmiðjunnar.

Þá hefur stjórn verksmiðjunnar rætt við bæjarstjórn Akraness um vatn til handa
verksmiðjunni og rafmagn. Hefur orðið samkomulag um, að Akranessbær selji verk-
smiðjunni vatn gegn ákveðnu gjaldi, en bærinn einn beri kostnað vatnsveitunnar.
Hins vegar þykir það af ýmsum ástæðum hentugast, að verksmiðjan kaupi ekki raf-
magn frá spennubreytum bæjarins, heldur verði rafmagnið leitt til verksmiðjunnar
GOOOVolt, en spennubreytur og allar leiðslur frá þeim verði á verksmiðjusvæðinu
og eign verksmiðjunnar. Verksmiðjan fær rafmagnið með þessum hætti nokkuð
ódýrara en ella, en verður aftur á móti að kaupa og annast uppsetningu straum-
hreyta og leiðslukerfis út frá þeim. Sá kostnaður mun verða 0,4 millj. kr. Hann er
ekki talinn með í framangreindri áætlun sementsverksmiðjunefndar.

Stofnkostnað sementsverksmiðjunnar má því áætla sem hér segir:

1. Samkv. kostnaðaráætlun sementsverksmiðjunefndar .
2. Hækkun vélaverðs vegna gengisfellingar sterlingspundsins .
3. Líparítnámið .
4. Stofnkostn. vegna flutnings sements frá Akranesi til Rvíkur ..
f). Straumbreytar o. fl. .

26,0 millj. kr.
0,9
0,7
0,6
0,4

Samtals 28,6 millj. kr.

Hér er ekki talinn með söluskattur, sem nú er innheimtur af vélum og öðrum
svipuðum varningi, enda hafa lagafyrirmæli, sem þar að lúta, gildi aðeins takmark-
aðan tíma.

Stjórn síldarverksmiðjunnar gerir ráð fyrir, að hægt verði að hefja framkvæmdir
á vori komanda, ef fé verður fyrir hendi í tæka tíð. Vill hún því beina þeim tilmæl-
um til yðar, hæstvirtur atvinnumálaráðherra, að þér gerið nauðsynlegar ráðstafanir
til að tryggja, að svo geti orðið. Stjórn verksmiðjunnar mælist til þess, að lánsheimild
eða Iántökuupphæö, ef til þess kemur, verði miðuð við 30 millj. kr., þótt áætlaður
stofnkostnaður sé nokkru lægri, enda er þar ekki talið með nauðsynlegt rekstrarfé.

Þess skal getið, að einn úr stjórn sementsverksmiðjunnar, Helgi Þorsteinsson,
framkvæmdastjóri, hefur ekki getað unnið að þessum áætlunum, þar sem hann hefur
dvalið erlendis undanfarnar vikur og er enn ókominn.

Í stjórn Sementsverksmiðju ríkisins

Jón E. Vestdal. Sig. Símonarson.

Til Atvinnumálaráðuneytisins.
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