
Tillægsbetænkning afgivet af Miljøudvalget den 00. december 2013

1. udkast
til

Tillægsbetænkning
over

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og
skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler

(Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

[af miljøministeren (Ida Auken)]

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 3. oktober 2013 og var til

1. behandling den 31. oktober 2013. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Miljøudvalget. Udval-
get afgav betænkning den 5. december 2013. Lovforslaget
var til 2. behandling den 10. december 2013, hvorefter det
blev henvist til fornyet behandling i Miljøudvalget.

Møder
Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet

udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 1 møde.

Spørgsmål
Udvalget har under den fornyede behandling af lovforsla-

get stillet 2 spørgsmål til miljøministeren til skriftlig besva-
relse, <som denne har besvaret>.

2. Indstillinger [og politiske bemærkninger]
[Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af V og

DF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.
Et mindretal i udvalget (V og DF) indstiller lovforslaget

til forkastelse. ]
< >
Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på

tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræ-
senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke
adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalel-
ser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i tilllægsbetænkningen.

Annette Lind (S)  Flemming Møller Mortensen (S)  Jens Joel (S)  John Dyrby Paulsen (S)  Mette Reissmann (S)

Torben Hansen (S)  Per Husted (S)  Lone Loklindt (RV) fmd.  Lotte Rod (RV)  Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

Steen Gade (SF)  Per Clausen (EL)  Lars Dohn (EL)  Sara Olsvig (IA)  Uffe Elbæk (UFG)  Erling Bonnesen (V)

Anne-Mette Winther Christiansen (V)  Henrik Høegh (V)  Esben Lunde Larsen (V)  Hans Christian Schmidt (V)

Anni Matthiesen (V) nfmd.  Hans Christian Thoning (V)  Eyvind Vesselbo (V)  Jørn Dohrmann (DF)  René Christensen (DF)

Mette Hjermind Dencker (DF)  Hans Kristian Skibby (DF)  Villum Christensen (LA)  Vivi Kier (KF)

Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2013-14
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Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9

Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 31 omdelt efter afgivelse af betænkning
Bilagsnr. Titel
6 Betænkning afgivet 5/12-13

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 31 stillet efter afgivelse af betænkning
Spm.nr. Titel
14 Spm. om at oplyse, hvor mange skrottede biler der forventes at blive

udbetalt godtgørelse til i 2013, idet opgørelsen i svar på spm. 11 alene
opgør det realiserede antal skrottede biler ved udgangen af oktober
2013, og om den forventede stigning i antallet af skrottede biler fort-
sætter med stigningstaksten på 10 pct., jf. L 31 - svar på spm. 3, til
miljøministeren, og ministerens svar herpå

15 Spm. om at oversende den seneste rapporterede opgørelse/status på
ordningen, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
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