
 

Til lovforslag nr. L 196 

 

Folketinget 2005-06 
 

       
 

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 4. maj 2006 

Betænkning 

over 

 Forslag til lov om ændring af søloven og forskellige andre love 
 (Digital skibsregistrering, pant, udlæg m.v. i fiskerirettigheder, fordeling af bjærgeløn og skibes 

hjemsted) 

[af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)] 

 

1. Ændringsforslag 

Økonomi- og erhvervsministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget. 

2. Udvalgsarbejdet 

Lovforslaget blev fremsat den 29. marts 2006 og var til 1. behandling den 4. april 2006. Lovfor-

slaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget. 

Møder 

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder. 

Høring 

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervs-

ministeren sendte den 2. februar 2006 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 227. Den 

29. marts 2006 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar samt et notat her-

om til udvalget. 

Spørgsmål 

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som 

denne har besvaret. 

3. Indstillinger  

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de 

stillede ændringsforslag. 

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet 

vil dog stemme for de stillede ændringsforslag. 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænk-

ningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at 

komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. 

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 

Erhvervsudvalget 
L 196 - Bilag 6 
Offentligt            



 2 

 

 

4. Ændringsforslag med bemærkninger 

Æ n d r i n g s f o r s l a g  

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget: 

Til § 1 

 1) I det under nr. 16 foreslåede § 37 a, stk. 1, ændres »han« til: »erhververen«, og i det foreslåede 

§ 37 c, stk. 1, ændres »han« til: »skyldneren«. 

[Kønsneutralitet] 

 2) I det under nr. 18 foreslåede § 39 a, stk. 2, ændres »hans« til: »den berettigedes« og »han« til: 

»den berettigede«. 

[Kønsneutralitet] 

B e m æ r k n i n g e r  

Til nr. 1 og 2 

Med ændringsforslagene neutraliseres kønsbetegnelsen i de foreslåede bestemmelser i overens-

stemmelse med Statsministeriets cirkulæreskrivelse af 5. december 1980 om anvendelse af køns-

neutrale betegnelser i lovgivningen. 

 

  Kim Andersen (V)   Jacob Jensen (V)   Kurt Kirkegaard (V) fmd.  Jens Hald Madsen (V)   

Marion Pedersen (V)   Colette L. Brix (DF) nfmd.  Kim Christiansen (DF)   

Per Ørum Jørgensen (KF)   Jakob Axel Nielsen (KF)   Kim Mortensen (S)   Jens Christian Lund (S)   

Niels Sindal (S)   Karen Hækkerup (S)   Poul Erik Christensen (RV)   Johs. Poulsen (RV)   

Poul Henrik Hedeboe (SF)   Frank Aaen (EL)  

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udval-

get. 

Folketingets sammensætning 

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 52  Enhedslisten (EL) 6 

Socialdemokratiet (S) 47  Siumut (SIU) 1 

Dansk Folkeparti (DF) 24  Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 

Det Konservative Folkeparti (KF) 18  Fólkaflokkurin (FF) 1 

Det Radikale Venstre (RV) 17  Inuit Ataqatigiit (IA) 1 

Socialistisk Folkeparti (SF) 11    
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Bilag 1 

Oversigt over bilag vedrørende L 196 

Bilagsnr. Titel  

1 Høringssvar og høringsnotat, fra økonomi- og erhvervsministeren 

2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 

3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 

4 1. udkast til betænkning 

5 Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren 

  

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 196 

Spm.nr. Titel  

1 Spm. om udvidet adgang til at indgå aftaler om bjærgeløn i forhold til 

internationale konventioner, til økonomi- og erhvervsministeren, og 

ministerens svar herpå 

  

 

 

 


