
Nd. 703. Nefndarálit [15. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 35 1. apríl 1948, um sementsverksmiðju.

Frá iðnaðarnefnd.

Nefndin er sammála um að mæla með samþykkt frumvarpsins með þeirri
breytingu á ábyrgðarheimildinni, sem stafar af áætlaðri hækkun á kostnaðar-
verði hennar vegna breytingar þeirrar á gengi islenzkrar krónu, sem orðið hefur
síðan frv. var lagt fyrir Alþingi. ÞÓ hafa sumir nefndarmenn áskilið sér rétt til
að bera fram eða fylgja frekari breytingum við frv. .



Nefndinni barst f hendur bréf frá formanni stjórnar sementsverksmiðjunnar,
þar sem hann gerir grein fyrir þeim breytingum á stofn- og rekstrarkostnaði verk-
smiðjunnar, sem gengislækkunin hefur í för með sér, og fylgir það hér með.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með svo
hljóðandi

BREYTINGU:
Við 1. gr. Í stað ,,30 millj. króna" komi: 46 millj. króna.

Alþingi, 9. maí 1950.

Ólafur Björnsson,
form.

Emil Jónsson,
fundaskr.

Bjarni Ásgeirsson,
frsm.

Ágústsson.Sigurður Guðnason. Sigurður

}'ylgískjal.

SEMENTSVERKSMIÐJ A RÍKISINS
Reykjavík, 29. marz 1950.

Vegna tilmæla formanns iðnaðarnefndar neðri deildar Alþingis eru nefndinni
hér með sendar áætlanir um stofn- og reksturskostnað fyrirhugaðrar sementsverk-
smiðju á Akranesi, og eru þær endurskoðaðar með tilliti til breytinga þeirra á
gengi Íslenzku krónunnar, er lögfestar voru 19. þ. m. Að öðru leyti er um sömu
stofnkostnaðaráætlun að ræða og um getur í greinargerð með frumvarpi því til
laga um breyting á lögum nr. 35 1. apríl 1948, um sementverksmiðju, er háttvirt
iðnaðarnefnd hefur nú til athugunar, og um sömu reksturskostnaðaráætlun og sjá
má á bls. 57 í skýrslu um störf sementsverksmiðjustjórnar.

Fer hér fyrst á eftir áætlun um stofnkostnað sementsverksmiðju á Akranesi,
er framleiði 250 tonn á sólarhring. í fremra dálkinum er áætlun sú: 28.6 millj kr.,
sem miðuð er við gengisskráningu íslenzku krónunnar eins og hún var síðasta hluta
ársins 1949, en í aftari dálkinum sama áætlun miðuð við þær verðlagsbreytingar,
sem gera má ráð fyrir, að eigi sér stað í náinni framtíð vegna ofangreindrar gengis-
breytingar. Eru þá allir kostnaðarliðir, sem greiða þarf í erlendum gjaldeyri, hækk-
aðir um 75 %, en aðrir kostnaðarliðir hækkaðir um 12%, og er þar miðað við, að
framleiðslukostnaður - og þá jafnframt kaupgjald - hækki um 12% vegna gengis-
lækkunarinnar, eins og gert er í greinargerð með frumvarpi til laga um gengisskrán-
ingu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslugjöld o. fl.

1. Vélar til framleiðslu sements úr skeljasandi, fjöru-
sandi og líparíti, þar með taldar þvottavélar.
myllur og flutningstæki .

2. Annar vélaútbúnaður : krani í geymsluhúsi, dælu-
útbúnaður fyrir skeljasand, dráttarskófla og ýta
fyrir skeljasand, dæluútbúnaður fyrir fjörusand,
mótorbátur, borvélar til líparítnáms, 2 vörubilar
til líparít flutninga, ofnfóðrun, mölunarstykki, ein-
angrun, sand-, loft-, vatns- og leðjuleiðslur, tengi-
stykki, niðurfall, undirstöðuboltar og annað þess
háttar, tæki til flutnings á ópökkuðu sementi frá
Akranesi til Reykjavíkur .

3. Tæki og annar útbúnaður í rannsóknarstofu og
verkstæði .

4. Rafmagnsvélar og annar rafmagnsútbúnaður :
straumbreytar, rafrnagnsstrengir, tengiútbúnaður,
hreyflar og ljósaútbúnaður .

Með gengi í
árslok 1949

Með núgild-
andi gengi

kr. 5800000 10200000

2500000 4400000

300000 500000

3000000 5300000



5. Uppsetning véla .
6. Varahlutir og varavélar (flutningsgjald og tollur

talinn með) .
7. Flutningsgjald á vélum til sementsframleiðslu og

rafmagns útbúnaði, vátrygging, tollar o. fl. .
8. Verksmiðjubyggingar (þar með talinn reykháfur

og sílóar), undirstöður, olíutankar og geymsluhús,
að meðtalinni jarðvinnu á byggingarlóð og steypu-
vegg um skeljasandsgeymslu .

9. Hús fyrir rannsóknarstofu, verkstæði, skrifstofu,
varahlutageymslu, matstofu, íbúð fyrir verksmiðju-
stjóra og umsjónarmann .

10. Sandprammi .
11. Vextir af höfuðstól meðan á byggingu stendur ..
12. Ýmisleg útgjöld og ófyrirséð .

kr. 2000000

1000000

1800000

7500000

1900000
850000
750000

1200000

2700000

1800000

3200000

10500000

2500006
1500000
1200 000
1600000

Samtals kr. 28600000 45400000

Sé reksturskostnað ur verksmiðjunnar endurskoðaður með sama hætti, verður
framleiðslukostnaður hvers tonns af sementi sem hér segir, þegar miðað er við 75
þús. tonna ársframleiðslu :
1. Raforka kr.
2. Hráefni, þar með talið gips .
3. Brennsluolía .
4. Vinnulaun við sementsframleiðsluna .
5. Efni til viðgerðar og framleiðslu .
6. Sölukostnaður. skrifstofukostnaður, stjórnarkostnaður o. fl. .
7. Tryggingar, skattar o. fl. .
8. Vextir af rekstursfé, 4% vextir af stofnkostnaði, 10% afskriftir af

verði véla, 3% afskriftir af verði bygginga o. fl .

Framleiðslukostnaður pr. t af sementi án umbúða .
Umbúðir .

Framleiðslukostnaður pr. t af sementi í umbúðum .

7.50
17.00
47.00
22.50
12.00
7.50
5.00

45.00

kr. 163.50
17.50

kr. 181.00

Í reksturskostnaðaráætlun þessari er einnig tekið tillit til þeirrar hækkunar
á verði brennsluol1u, sem átti sér stað vegna lækkunar á gengi sterlingspunds og:
þá jafnframt islenzkrar krónu haustið 1949.

Endurskoðun þessi á stofn- og reksturskostnaði fyrirhugaðrar sementsverk-
smiðju er gerð i samvinnu við Árna Pálsson yfirverkfræðing.

Þá hefur stjórn sementsverksmiðjunnar leitað til skrifstofu verðlagsstjóra og
spurzt fyrir um áætlað verð á sementi, þegar gengislækkunarinnar er farið að gæta
til fulls. Er þar gert ráð fyrir, að útsöluverð sements hér í Reykjavík, sem verið
hefur kr. 288.00 pr. t, muni verða kr. 445.0(}--450.00 pr. t, að óbreyttum þeim kostn-
aðarliðum, sem greiða þarf í erlendri mynt.

F. h. stjórnar Sementsverksmiðju ríkisins.

Jón E. Vestdal.

Til iðnaðarnefndar neðri deildar Alþingis.


