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um till. til þál. um efna.cnaðarverksmiðju í Hveragerði.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna og er sammála um að afgreiða hana óbreytta.
Umsagnir um tillöguna frá raforkumála stjóra og Iðnaðarmálastofnun Íslands eru
prentaðar sem fylgiskjöl.

Alþingi, 25. marz 1958.

Björn Jónsson. Jón Sigurðsson.

Ásgeir Bjarnason, Ásg. Sigurðsson.
frsm.

Steingr. Steinþórsson.

Benedikt Gröndal,
form.

Eiríkur þorsteinsson,
fundaskr.



Fylgiskjal I.

RAFORKUMÁLAST JÚRI
14. marz 1958.

Til allsherjarnefndar Alþingis, Alþingishúsinu, Reykjavík.
Með skírskotun til bréfs hæstv. allsherjarnefndar Alþingis, dags. 10. marz s.l.,

varðandi þingsályktun um efnaverksmiðju í Hveragerði, viljum við taka eftirfar-
andi fram:

Enda þótt allvíðtæk athugun hafi þegar farið hér fram á hagnýtingu jarðhita,
hæði til iðnaðar og annars, hefur sú athugun yfirleitt verið gerð á víðum grundvelli
hvað snertir staðarval. Aðstæður í Hveragerði eru þó mjög sérstæðar, eins og raunar
kemur fram í greinargerð fyrir tillögu þessari, og má þá einkanlega nefna, að tölu-
verð byggð er þegar fyrir hendi við jarðhitasvæðið sjálft. Auk hinna stærri fyrir-
tækja, sem nefnd eru í greinargerðinni, ætti þetta atriði að gefa möguleika fyrir
ýmsum smærri efnaiðnaði, sem lítt hefur enn þá verið athugaður við skilyrði slík
sem í Hveragerði.

Væri gerð sérstök rannsókn, sem einungis miðaðist við Hveragerði, væri því
rétt að leita enn þá fleiri möguleika en enn þá hefur verið bent á í byrjun verksins,
velja síðan örfáa til nánari athugunar og gera að síðustu einum möguleika góð endan-
leg skil.

Við leyfum okkur þó að benda á, að slík rannsókn kostar óhjákvæmilega fé,
sem nemur nokkur hundruð þúsund krónum, eigi til þess að ætlast, að jákvæður
árangur náist.

Allra virðingarfyllst,

Jakob Gíslason.

Fylgiskjal II.

mNAÐARMÁLASTOFNUN ÍSLANDS
9. janúar 1958.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Reykjavik.

Vér höfum haft til athugunar bréf yðar frá 4. des., þar sem óskað er umsagnar
Iðnaðarmálastofnunar Íslands um till. til þál. um efnaverksmiðju í Hveragerði.

Það er álit vort, að stefna beri að því að rannsaka til hlítar þær leiðir, sem til
greina koma Í sambandi við hagnýtingu jarðhita hér á landi. Hvað snertir einstök
jarðhitasvæði, þá mun vera um mismunandi leiðir að velja, og hlýtur það því að vera
tilgangur áframhaldandi rannsókna meðal annars að leiða í ljós, með hvaða hætti
unnt er að nýta jarðhitann á hverjum stað.

Þar sem rannsóknir sýna, að hagstæð skilyrði séu fyrir hendi til efnaiðnaðar,
teljum vér, að stefna beri að því að koma slíkum iðnaði á fót, enda hafi fullnægj-
andi rannsóknir farið fram og fengin sé vissa fyrir því, að um hagkvæman rekstrar-
grundvöll sé að ræða.

Virðingarfyllst,

Iðnaðarmálastofnun Íslands,

Sveinn Björnsson
framkvstj.


