
Nd. 243. Nefndarálit [10. mál]
um frv. til l. um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna byggingar áburðar-
verksmiðju.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar (EOl).

Frv. þetta er staðfesting á bráðabirgðalögum, sem ríkisstjórnin gaf út í sumar,
um heimild henni til handa að taka lán handa áburðarverksmiðjunni. Ekki hafa
fengizt upplýsingar um, með hvaða kjörum lánið er veitt Áburðarverksmiðjunni
h/f né hvaða tryggingar Áburðarverksmiðjan h/f veitir. Þetta lán er að vísu aðeins
lítill hluti af þeim lánum, sem ríkið tekur og veitir áburðarverksmiðjunni, en
það er hins vegar nauðsynlegt, að tryggilega sé gengið frá eignarafstöðu áburðar-
verksmiðjunnar til ríkisins, þegar annað eins stórfé er veitt til þess fyrirtækis
og nú er gert.

Áburðarverksmiðjan á að kosta 108 milljónir króna. Af því fé leggja einstakir
hluthafar fram 4 milljónir kr. sem hlutafé. Ríkið á hins vegar að leggja fram 104
milljónir króna, 6 milljónir sem hlutafé, en 98 milljónir króna sem lán. Engar
upplýsingar hafa fengizt um, hvaða tryggingar verksmiðjan lætur og hvort hinir
einstöku hluthafar láta nokkrar tryggingar fyrir þessum háu lánum, nema sitt
litla hlutafé. Samband isl. samvinnufélaga mun eiga 2 milljónir króna af hluta-
fénu. Auk þess er forstjórí S. 1. S. kosinn af Framsóknarflokknum á Alþingi í
stjórn Áburðarverksmiðjunnar h/f og tilnefndur formaður hennar af ríkisstjórn.

Ég hef haldið því fram, að áburðarverksmiðjan væri samkvæmt lögum um
hana sjálfseignarstofnun, eign ríkisins, eins og lagagreinarnar 1.-12. bera með sér,
en að hlutafélag það, sem myndað væri samkvæmt 13. gr., væri aðeins til að reka
verksmiðjuna, eins og það er ákveðið. Ráðherrar Framsóknarflokksins hafa hins
vegar haldið því fram, að áburðarverksmiðjan væri eign hlutafélagsins. En það
mundi þýða, að ef rekstur hennar gengi vel og hún væri eftir tvo áratugi búin að
borga sig, þá væri þetta 108 milljón króna fyrirtæki að %0 hlutum eign ríkisins,
en að %0 hlutum eign hluthafa, er legðu fram 4 milljónir króna, en eignuðust þá
rúmar 40 milljónir króna í staðinn.

Ég hef álitið það óeðlilegt, að ríkið veitti slík stórlán sem hér er um að ræða
til þess að veita nokkrum einstökum aðilum möguleika til yfirdrottnunar og auð-
söfnunar, ef fyrirtækið gengi vel, en ríkið bins vegar tæki á sig allan skellínn,
ef fyrirtækið gengi illa. Þess vegna hef ég reynt að knýja fram ákvarðanir um það
nú, hvort áburðarverksmiðjan væri eign ríkisins (sjálfseignarstofnun, háð lögum
frá Alþingi), eins og ég hef haldið fram, eða hvort hún væri eign hlutafélags með
10 millj. kr. höfuðstól, þar af 4 millj. kr. framlag frá einstökum hluthöfum, er
hafa a. m. k. hvað 2 milljónir af því snertir fengið þær að láni frá bönkum ríkisins
til þess að leggja fram. Álít ég, að ríkisstjórninni beri að leggja fram á þessu þingi
frv. til breytinga á lögum um áburðarverksmiðjuna, svo að Alþingi fái úr því
skorið, hvernig eignarrétturinn á því fyrirtæki á að vera.

Þá er enn fremur nauðsynlegt, að Alþingi geri sér ljóst, hverjar ráðstafanir
af þess hálfu eru nauðsynlegar vegna þess, að áburðarverksmiðjan fær megnið af
því rafmagni, sem Írafossstöðin framleiðir. Eins og kunnugt er, mun hin nýja
Sogsvirkjun, Írafossstöðin, kosta með raflagningum um 190 millj. kr. Af orku-
magni hennar fær áburðarverksmiðjan um % hluta, en af grunnorku hennar :Ys.
Ef reist hefði verið nýtt orkuver fyrir áburðarverksmiðjuna til að framleiða það
orkumagn. sem hún á að fá, hefði það kostað á annað hundrað milljónir króna. Það
er vart hægt að telja það ósanngjarnt að áætla, að helmingurinn af stofnkostnaði
írafossstöðvarinnar, eða um 100 milljónir króna, sé í þjónustu áburðarverksmiðj-
unnar. Og vissulega er þrengt að almenningi, bæði fjárhagslega og hvað örugga
rafmagnsnotkun snertir, með því að láta áburðarverksmiðjuuni í té allt rafmagn,
er hún fær, fyrir t. d. 3-4 milljónir króna á ári. En aðalatriðið fyrir almenning



er þó, að innan 3-4 ára, í síðasta lagi 1956, sé þriðja virkjun Sogsins fullgerð, ef
ekki er ráðizt í stærri virkjanir, því að ella verður 1955 sami herfilegi rafmagns-
skorturinn í Reykjavík og sunnanlands og nú er og varastöðin rekin með dýrri,
erlendri orku mestallan sólarhringinn. En þetta þýðir, að ríkið verður strax að
útvega upp undir 100 milljónir króna til þriðju virkjunar Sogsins og láta hefja
framkvæmdir við hana næsta sumar.

Það liggur því í augum uppi, að þegar lagt er fram af almannafé að láni og
framlagi alls um 200 milljónir króna, til þess að hægt sé að koma áburðarverk-
smiðjuuni upp og reka hana, og þrengt að almenningi á annan hátt líka, til þess
að áburðarverksmiðjan geti starfað, þá er nauðsynlegt, að það sé að fullu tryggt,
að verið sé að gera þetta vegna hagsmuna almennings, en ekki í þágu einstakra
fyrirtækja. Og þegar áburðarverksmiðjan eftir lögunum á að vera sjálfseignar-
stofnun og búið er að henni eins og hún væri almenningseign, þá verður sannar-
lega að gjalda varhuga við þeim tilraunum stjórnarvaldanna, sem nú eru gerðar
til þess að gera hana að eign lítils hlutafélags. Það ber Alþingi að gera, og því
mun ég reyna við umræðu um þetta frv. að vekja athygli Alþingis á því, sem nú
er að gerast með áburðarverksmiðjuna.

Hvað snertir frv. það um lánsheimildina, sem fyrir liggur, þá mun ég leggja
fram ýtnrlegri brtt. við 3. umr., eftir því hvers konar yfirlýsingar nú verða gefnar
af ríkisstj., en legg til, að það sé nú samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
Síðari málsliður 1. gr. orðist svo:
Er ríkisstjórninni heimilt að endurlána áburðarverksmiðjunni alla láns upp-

hæðina með sömu vöxtum og afborgunarskilmálum og lánið var tekið og gegn
þeim tryggingum, er ríkisstjórnin tekur gildar.

Alþingi, 14. nóv. 1952.

Einar Olgeirsson.


