
sþ. 647. Nefndarálit [131. mál]
um till. til þál. um sjóefnaverksmiðju.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Tillaga þessi hefur verið til athugunar hjá allsherjarnefnd á tveim fundum.
Nefndin hefur leitað umsagnar raforkumálaskrifstofunnar um tillöguna og fer álit
stofnunarinnar hér á eftir:

RAFORKUMÁLAST JÓRI
Reykjavík, 17. maí 1957.

Vegna bréfs hæstvirtrar allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, dags. 30. apríl,
varðandi (þingskjal sþ. 304) tillögu til þingsályktunar um sjóefnaverksmiðju, vilj-
um vér taka eftirfarandi fram:

Jarðboranir ríkisins hafa um nokkurt skeið fylgzt með þróun mála, sem varða
saltvinnslu hérlendis, og enn fremur látið gera sjálfstæðar athuganir, sem að því
lúta. Eins og þingskjölin bera með sér, voru athuganir í byrjun einskorðað ar við
salt, en hafa síðan náð til annarra efna, sem hægt er að vinna samfara salti. Athug-
anirnar benda nú til þess, að þótt aðalframleiðsla sjóefnaverksmiðju yrði að sjálf-
sögðu salt, væri unnt að vinna þar fleiri hagnýt efni úr sjónum um leið.

Nú benda athuganirnar enn fremur til, að salt frá slíkri sjóefnaverksmiðju
muni ekki vera dýrara en innflutt salt og að unnt sé að gera það samkeppnishæft að
gæðum. En hins vegar er ekki ráðlegt að koma slíku fyrirtæki á fót án frekari til-
rauna til framleiðslu í smáum stíl vegna vandamála, sem eru verkfræðilegs eðlis.

Vér teljum, að ofangreind sjóefnaverksmiðja muni geta minnkað innflutning
til landsins og ef til vill stuðlað verulega að framleiðslu nýrra útflutningsvara.
Er því full þörf á, að undirbúningi sé hraðað sem kostur er á.

í sambandi við fylgiskjal I er rétt að taka fram, að seinni athuganir, sem Geir
Arnesen efnaverkfræðingur hefur gert á orsökum fiskgulu. benda eindregið til, að
hún orsakist af koparvott í hinu innflutta salti. Grein sú, sem vitnað er til þarna,
er skrifuð áður en Geir lauk athugunum sínum, en Páll Ólafsson taldi sig þá hafa
sannað. að gulan stafaði frá kalsíumklóridi i saltinu.

Allra virðingarfyllst,

Jakob Gíslason.
Baldur Lindal.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.

Þrátt fyrir þessa jákvæðu umsögn sérfróðra manna er það skoðun meiri hl.
nefndarinnar, að vísa beri málinu til ríkisstjórnarinnar, en undirritaður leggur
hins vegar til, að till. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 25. mai 1957.

Björn Jónsson.


