
Nd. 306. Frumvarp til laga [145. mál]
um áburðarverksmiðju rikisins.

Flm.: Ágúst Þorvaldsson, Stefán Valgeirsson, Jón Skaftason, Halldór E. Sigurðsson,
Björn Pálsson, Gísli Guðmundsson, Sigurvin Einarsson.

1. gr.
Áburðarverksmiðja rikisins er ríkisstofnun, sem hefur það markmið að fram-

leiða og selja áburðarefni og önnur þau efni, sem tengd eru áburðarvínnslu, Verk-
smiðjan lýtur sérstakri stjórn samkvæmt lögum þessum, undir yfirstjórn land-
búnaðarráðherra.

2. gr.
Rekstri verksmiðjunnar skal jafnan hagað þannig, að hún sé þess tæknilega

og fjárhagslega umkomin að gefa bændum kost á eins góðum og ódýrum áburð-
arefnum og frekast er völ á.

3. gr.
Áburðarverksmiðja rikisins tekur við öllum eignum og skuldum, réttindum og

skyldum Áburðarverksmiðjunnar h/f hinn 1. janúar 1969 og kemur þá að öllu
leyti i hennar stað. Áburðarverksmiðjan h/f er jafnframt leyst upp, miðað við sama
tíma, og hlutabréf þess i eigu annarra aðila en rikisins tekin eignarnámi skv.
ákvæðum 18. gr. þessara laga.

4. gr.
Rikissjóður leggur áburðarverksmiðju rikisins til sem stofnfé hlutafé Áburð-

arverksmiðjunnar h/f, eins og það verður metið skv. 18. gr.
Rikissjóður leggur verksmiðjunni enn fremur til stofnfjárframlög, eins og

ákveðið kann að verða i fjárlögum.

5. gr.
Að því leyti sem stofnfé rikissjóðs hrekkur ekki til greiðslu stofnkostnaðar,

er verksmiðjunni heimilt að taka fé að láni innanlands eða utan, enda samþykki
rikisstjórnin lántökuna hverju sinni.
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6. gr.
Stjórn áburðarverksmiðju ríkisins skal skipuð sjö mönnum. Fimm þeirra skulu

kosnir hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi til fjögurra ára í senn. Landbúnað-
arráðherra skipar einn þeirra formann verksmiðjustjórnar. Einn skal kosinn af
búnaðarþingi, og einn er kosinn af aðalfundi Stéttarsambands bænda, báðir til
fjögurra ára í senn.
Ráðherra setur stjórninni erindisbréf og ákveður henni laun.
Til að skuldbinda áburðarverksmiðjuna þarf undirskrift fjögurra stjórnar-

manna.

7. gr.
Verksmiðjustjórnin ræður framkvæmdastjóra til að hafa á hendi daglega stjórn

verksmiðjunnar og yfirverkfræðing, sem annist tæknilega stjórn á framkvæmdum
og sjálfum verksmiðjurekstrinum.

Framkvæmdastjóri hefur prókúruumboð fyrir verksmiðjuna. Hann ræður ann-
að starfsfólk verksmiðjunnar. Stjórn verksmiðjunnar skal setja framkvæmdastjóra
og yfirverkfræðingi erindisbréf, sem kveði frekar á um starfsskyldur þeirra.

8. gr.
Endurskoðendur áburðarverksmiðju ríkisins eru þrir, og skal einn skipaður

af landbúnaðarráðherra og sé hann löggiltur endurskoðandi, annar af fjármálaráð-
herra, en hinn þriðji af stjórn Búnaðarfélags íslands, allir til fjögurra ára i senn.
Fyrsta sinn skulu þeir þó skipaðir til tveggja ára.

9. gr.
Áburðarverksmiðjan hefur á hendi einkasölu á tilbúnum áburði, og er engum

öðrum heimilt að framleiða eða flytja til landsins tilbúinn áburð. Skal verksmiðjan
selja áburð til notkunar innanlands við því verði, sem talið er nauðsynlegt, til
að fylgt verði þeirri stefnu, sem mörkuð er í 2. gr. þessara laga. Verksmiðju-
stjórnin ákveður áburðarverð fyrir 1. marz ár hvert, að fengnu samþykki land-
búnaðarráðherra.

10. gr.
Áburðarverksmiðjan selur áburðinn ekki öðrum en hrepps- og bæjarfélögum,

búnaðarfélögum, samvinnufélögum og kaupmönnum.

11. gr.
Hálfum hundraðshluta af heildarsölu áburðarverksmiðjunnar skal ár hvert

varið til styrktar jarðvegsrannsóknum í landinu. Skal fé þetta geymt í sérstökum
sjóði, sem er i vörzlu verksmiðjustjórnar. Landbúnaðarráðherra setur sjóðnum
reglugerð, að fengnum tillögum stjórnar verksmiðjunnar. Veitt skal fé úr sjóði
þessum til ákveðinna verkefna samkvæmt ákvörðun verksmiðjustjórnar og með
samþykki Rannsóknastofnunar landbúnaðarins, sem skipuleggur og hefur yfir-
umsjón með rannsóknunum.

12. gr.
Áburðarverksmiðjan selur áburð til notkunar innanlands við þvi verði, sem

talið er nauðsynlegt, til að fylgt verði þeirri stefnu, sem mörkuð er i 2. gr. þessara
laga. Verksmiðjustjórnin ákveður áburðarverð fyrir 1. marz ár hvert, að fengnu
samþykki landbúnaðarráðherra.

13. gr.
Áburðarverksmiðjan skal undanþegin öllum sköttum og opinberum gjöldum,

nema fasteigna sköttum og landsútsvari samkv. II. og IV. kafla laga um tekju-
stofna sveitarfélaga.
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14. gr.
Framlag áburðarverksmiðju ríkisins til fastra sjóða hennar skal vera á hverju

ári sem hér segir:
a. Til fyrningarsjóða allt að 2:1f2 % af endurnýjunarverði húsa, lóðar og annarra
mannvirkja og allt að 7:1f2 % af endurnýjunarverði véla og annarra áhalda, allt
samkvæmt ákvörðun landbúnaðarráðherra að fengnum tillögum verksmiðju-
stjórnar.

b. Til varasjóðs allt að 3% af kostnaðarverði framleiðslunnar. ákveðið með sama
hætti.

15. gr.
Reikningsár áburðarverksmiðjunnar er almanaksárið. Skal stjórn hennar gera

reikningsskil fyrir hvert starfsár svo fljótt sem auðið er og svo snemma, að end-
urskoðun geti farið fram fyrir lok aprilmánaðar ár hvert. Reikningarnir skulu
sendir landbúnaðarráðherra þegar að lokinni endurskoðun, undirritaðir af stjórn og
framkvæmdastjóra og áritaðir af endurskoðendum. Reikninga skal birta árlega i
B-deild Stjórnartíðinda.

16. gr.
Nánari ákvæði um rekstur og tilhögun áburðarverksmiðjunnar setur land-

búnaðarráðherra með reglugerð, að fengnum tillögum verksmiðjustjórnarinnar.

17. gr.
Á timabilinu frá gildistöku þessara laga og til 31. desember 1968 er ríkis-

stjórninni heimilt að kaupa hlutabréf þau i Áburðarverksmiðjunni h/f, sem eru
i einkaeign. Kaupverð bréfanna skal ekki vera hærra en fimmfalt nafnverð.
Rikisstjórnin tekur eignarnámi þau hlutabréf i Áburðarverksmiðjunni h/f,

sem verða í einkaeign að kvöldi hins 31. desember 1968. Kemur eignarnámið til
framkvæmda hinn 1. janúar 1969.

18. gr.
Hinn 1. janúar 1969 falla hlutabréf Áburðarverksmiðjunnar h/f úr gildi sem

hlutabréf. Eigendur hlutabréfa geta þá þegar i stað framvisað bréfum og krafizt
bóta úr rikissjóði samkvæmt mati. Skal verð bréfanna metið af þriggja manna
nefnd. er hæstiréttur tilnefnir. Skipar hæstiréttur einn þessara formann, er skal
vera lögfræðingur. Nefndin skal miða mat sitt við sannvirði hlutabréfanna við
gildistöku laganna og veita eigendum bréfanna kost á að gæta hagsmuna sinna
við matið.

19. gr.
Úrskurðir matsnefndarinnar eru fullnaðarúrskurðir um bætur til handa hlut-

höfum vegna eignarnáms hlutabréfanna, og er hluthöfum skylt að afhenda bréf
sin gegn greiðslu matsverðsins auk 7% ársvaxta af matsverðinu frá 1. janúar 1969
til greiðsludags.

20. gr.
Matsnefndin hefur heimild til að stefna eigendum hlutabréfa fyrir sig með

opinberri innköllun i Lögbirtingablaði, er birt sé þrisvar sinnum. Gefi einhverjir
eigendur sig ekki fram innan 4 vikna frá birtingu siðustu innköllunar að telja,
falla kröfur til endurgjalds fyrir hlutabréfin niður. Gefi þeir sig fram innan fjögurra
ára og sanni eignarheimild sína, er þó heimilt að greiða þeim andvirði bréfanna.

21. gr.
Áburðarverksmiðjan tekur við öllum réttindum og skyldum gagnvart starfs-

fólki og framkvæmdastjóra Ábur:ðarverksmiðjunnar h/f, er hlutafélagið hættir
störfum.
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22. gr.
Allar bækur og skjöl Áburðarverksmiðjunnar h/f skulu renna til áburðarverk-

smiðjunnar.
23. gr.

Umboð stjórnar Áburðarverksmiðjunnar h/f fellur niður, um leið og hluta-
félagið hættir störfum.

24. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 40 23. mai 1949,

um áburðarverksmiðju, og lög nr. 47 21. april 1962, um breyting á þeim lögum.
Enn fremur lög nr. 51 28. jan. 1935, um verzlun með tilbúinn áburð.

Greinargerð.
Samkvæmt heimild i 13. gr. laga nr. 40 23. mai 1949, um áburðarverksmiðju,

hefur áburðarverksmiðjan i Gufunesi verið rekin sem hlutafélag. Við undirbúning
þeirra laga og i frv. að þeim var þó gert ráð fyrir, að verksmiðjan væri sjálfs-
eignarstofnun á vegum rfkisins, sem rfkið eitt legði fram og útvegaði fé til. t
öllum þeim umræðum, sem fram höfðu farið, virðast allir hafa gert ráð fyrir, að
verksmiðjan yrði rfkisfyrirtæki.

Það var ekki fyrr en á siðasta stigi málsins á Alþingi, að fram var lögð til-
laga um, að rfkisstjórninni væri heimilað að leita eftir þátttöku félaga og einstakl-
inga um hlutafjárframlög til stofnunar áburðarverksmiðjunnar. Eins og frá lög-
unum var gengið, skyldi rfkissjóður leggja fram það, sem á vantaði, að hlutafé
yrði 10 millj. kr., ef framlög einstaklinga og félaga næmu a. m. k. 4 millj. kr.

Ljóst er af þeim umræðum, sem fram fóru á Alþingi á sinum Uma, að fyrir
þeim, sem að þessari tillögu stóðu, vakti tvennt: annars vegar vantrú á' rfkisfyrir-
tækjum og sú skoðun, að verksmiðjunni yrði betur stjórnað, ef þar kæmu til menn,
sem ættu einkahagsmuna að gæta, og hins vegar, að með þessu móti væri veru-
legum fjárhagsbyrðum létt af rikissjóði, með þvi að gert var ráð fyrir, að allt að
fjórðungur stofnkostnaðar yrði lagður fram af öðrum en rfkinu. Stofnkostnaður
var þá áætlaður um 40 millj. kr.

Um hvorugt þessara atriða varð tillögumönnum að von' sinni. Þetta fyrir-
komulag létti ekki fjárhagsbyrðar rfkissjöðs að neinu ráði. Stofnkostnaður verk-
smiðjunnar mun hafa orðið um 130 millj. kr. og með síðari viðbótum kominn yfir
200 milljónir. t hlutafé söfnuðust aðeins 4 millj. kr. frá öðrum en ríkinu, en að
öðru leyti hefur ríkíð lagt fram eða útvegað fé til verksmiðjunnar, en allt þetta
fé greiða svo notendur áburð arins í gegnum verðlagningu hans. Framlag annarra
hluthafa en rfkisins virðist þvi næsta litið til að réttlæta hlutdeild þeirra í verk-
smiðjunni.

Flm. þessa frv. telja ríkisrekstur hvorki æskilegt né eftirsóknarvert rekstrar-
form í sjálfu sér, þar sem öðru verður með eðlilegum hætti við komið. Á hinn
bóginn er markaður okkar þjóðfélags svo lftill, að stórfyrirtæki, sem framleiðir
fyrir innlendan markað, hlýtur oftast að sitja að honum eitt án alls aðhalds af
eðlilegri samkeppni. Slikt fyrirtæki nýtur þvi algerrar einokunaraðstöðu, sem ekki
er eðlilegt að sé i höndum annarra en ríkisheildarinnar, allra sizt eftir að því hefur
verið falið að sjá um alla áburðarsöluna, eins og verið hefur undanfarið.

Áburðarverksmiðjan i Gufunesi framleiðir fyrst og fremst áburð fyrir innlend-
an markað, og innflutningur áburðar er takmarkaður við það magn, sem verk-
smiðjan annar ekki að framleiða, og þær tegundir, sem hún framleiðir ekki.
Þannig nýtur verksmiðjan algerrar einkaaðstöðu á áburðarmarkaðinum í landinu.

Með tilliti til þessa telja flm. það fyrirkomulag, sem nú er á rekstri áburðar-
verksmiðjunnar, alveg óeðlilegt, og það er skoðun þeirra, að timabært sé, að ríkið
leysi til sin hlutabréf annarra hluthafa i verksmiðjunni og taki rekstur hennar
að fullu i sinar hendur, og miðar frv. þetta að því.
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Gert er ráð fyrir þvi i frv. að setja á stofn áburðarverksmiðju ríkisins sem
sjálfstæða stofnun i eigu ríkisins, sem lúti sérstakri stjórn. Áburðarverksmiðja rík-
isins taki við öllum eignum og réttindum, skuldum og ábyrgðum Áburðarverk-
smiðjunnar h/f og komi að öllu leyti i hennar stað. Hlutabréf Áburðarverksmiðj-
unnar h/f, sem eru i eigu annarra en rikisins, skulu tekin eignarnámi samkvæmt
mati þriggja manna, sem hæstiréttur tilnefnir, ef ekki hafa tekizt samningar við
eigendur bréfanna um sölu þeirra á fimmföldu nafnverði.
Með frv. þessu er áburðarverksmiðjunni fengin i hendur einkasala á öllum

áburði og lögin um áburðareinkasölu ríkisins afnumin. Þessa einkasölu hefur
áburðarverksmiðjan haft í nokkur ár, þar sem henni var með bréfi landbúnaðar-
ráðherra á sínum Uma falið að annast störf Áburðareinkasölu ríkisins, þar til
öðruvisi yrði ákveðið.
Miklar umræður hafa verið um það á siðustu árum, að koma þurfi á sem

viðtækustum jarðvegsrannsóknum, svo að hægt verði að gefa bændum öruggar leið-
beiningar um það, hvaða áburðarefni þeir eigi að nota hver á sinni jörð og hversu
stóra skammta jarðvegurinn eigi að fá af hverri tegund. Skort hefur fé til þessara
þýðingarmiklu rannsókna, sem sterkar líkur benda til að sparað gætu bændum bæði
á beinan og óbeinan hátt stórfé, ef þær yrðu almennar og bændur höguðu áburð-
argjöfinni i samræmi við niðurstöður þeirra.
Ef verða mætti til að örva framkvæmdir í þessu mikla hagsmunamáli land-

búnaðarins, er lagt til það nýmæli i frv. þessu, að stofnaður verði á vegum áburðar-
verksmiðjunnar sjóður með árlegu framlagi af heildarsölu áburðar og því fé varið
til styrktar jarðvegsrannsóknum i landinu. Í beinum tengslum við þetta nýmæli
er það ákvæði sett i frv., að Búnaðarfélag Íslands og Stéttarsamband bænda fái
aðild að stjórn áburðarverksmiðjunnar. Þessi landssamtök bændanna munu hafa
hug á þvi að fylgjast með og hafa áhrif á það, hvernig áburðarframleiðslan þróast,
og að byggja upp þekkingu bænda á áburðarþörf [arðvegsíns, eins og hún kann
að reynast við jarðvegsefnagreiningu.
Með þvi að fulltrúar bændastéttarinnar eigi sæti i verksmiðjustjórninni, ættu

bæði fagleg og fjárhagsleg sjónarmið bænda að hafa skilyrði til áhrifa um fram-
leiðslu og innflutning áburðartegunda, verð og greiðsluskilmála verksmiðjunnar
við áburðarkaupendur.
Með aðild bændasamtakanna að stjórn áburðarverksmiðjunnar ættu að skap-

ast traust tengsl bænda almennt við þetta þýðingarmikla þjónustufyrirtæki land-
búnaðarins.
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