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Subject: Ábendingar um áhrif kolefnisskatts

Kæru alþingismenn.
Thorsil ehf hefur um tveggja ára skeið unnið að undirbúningi að því að reisa og reka 
kísilmálmverksmiðju á íslandi. Á undanförnum mánuðum hafa náðst mikilvægir áfangar í 
þessum undirbúningi. Samningur um kaup á raforku er á lokastigi og samningar við 
kaupendur á framíeiðsluvörum verksmiðjunnar eru langt komnir. Ennfremur eru samningar 
við erlenda fjárfesta um þáttöku í verkefninu mjög langt komnir.
Áformað er að verksmiðja Thorsils verði reist og rekin á Bakka við Húsavík og að hún verði 
gangsett á fyrsta ársfjórðungi árið 2015. Orkuþörf verksmiðjunnar er 85 MW  og árleg 
raforkunotkun 660 GWh. Við verksmiðjuna munu starfa 158 manns. Afleidd störf verða um 
200.

Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum. í 11. grein 
frumvarpsins er gert ráð fyrir að greitt verði kolefnisgjald af kolum og deigi til 
rafskautagerðar. Verði þetta ákvæðifrumvarpsins að lögum myndi verksmiðja Thorsils þurfa 
að greiða kr. 242.800.000 í kolefnisgjald ef hún væri í rekstri á árinu 2013. f athugasemdum 
með frumvarpinu er gert ráð fyrir að þetta gjald muni hækka á árunum 2014 og 2015. Ef 
hækkanirnar sem þar eru nefndar ganga eftir munThorsil þurfa að greiða árlega kr 
485.600.000 íkolefnisgjald.
Ljóst er að verði umrætt ákvæði um kolefnisgjald í 11. grein frumvarpsins að lögum mun 
kísilmálmverksmiðja á íslandi standa mjög höllum fæti í samkeppni við sambærilegar 
verksmiðjur víða um heim sem ekki þurfa að bera slíkan skatt. Öll áform Thorsils um 
hyggingu kísilmálmverksmiðju á Bakka við Húsavík verða þá í uppnámi.
Thorsil telur sér skylt að vekja athygli háttvirtra þingmanna á þessu.
Hafi þingmenn áhuga á að kynnast áformum Thorsils væri það okkur sönn ánægja að fá 
tækifæri til þess að hitta þingmenn og gera nákvæmari grein fyrir verkefninu.

Virðingarfyllst,
Fyrir hönd Thorsils ehf.
Hákon Björnsson, framkvæmdastjóri
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