
Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 00. december 2016

2. udkast til
(ændringsforslag fra transport-, bygnings- og boligministeren)

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af færdselsloven
(Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser)

[af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt)]

1. Ændringsforslag
Transport-, bygnings- og boligministeren har stillet 1 æn-

dringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 9. november 2016 og var

til 1. behandling den 24. november 2016. Lovforslaget blev
efter 1. behandling henvist til behandling i Transport- og
Bygningsudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring. Den 10. november 2016 sendte transport- og
bygningsministeren de indkomne høringssvar og et notat
herom til udvalget.

3. Indstillinger <og politiske bemærkninger>
<>
Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på

tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret
med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til

at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i be-
tænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller
et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/
mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

At transport-, bygnings- og boligministeren, tiltrådt af <>:

Til § 1

1) I nr. 7 indsættes efter »stk. 5, 1. pkt.,«: »og i § 123, stk.
5, der bliver stk. 6,«.
[Redaktionel ændring]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1
Der er tale om en redaktionel ændring af ordensmæssig

karakter.

Kim Christiansen (DF) nfmd.  Morten Marinus (DF)  Claus Kvist Hansen (DF)  Mette Hjermind Dencker (DF)

Jan Erik Messmann (DF)  Henrik Brodersen (DF)  Kristian Pihl Lorentzen (V)  Hans Andersen (V)

Torsten Schack Pedersen (V)  Jane Heitmann (V)  Louise Schack Elholm (V)  Jan E. Jørgensen (V)  May-Britt Kattrup (LA)

Villum Christensen (LA)  Rasmus Jarlov (KF)  Christian Rabjerg Madsen (S)  Erik Christensen (S)  Lea Wermelin (S)

Lennart Damsbo-Andersen (S) fmd.  Magnus Heunicke (S)  Rasmus Prehn (S)  Mette Reissmann (S)  Henning Hyllested (EL)
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Eva Flyvholm (EL)  Christian Poll (ALT)  Roger Matthisen (ALT)  Andreas Steenberg (RV)  Karsten Hønge (SF)

Jacob Mark (SF)

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8

Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 60

Bilagsnr. Titel
1 Høringssvar og høringsnotat fra transport- og bygningsministeren
2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4 1. udkast til betænkning
5 Ændringsforslag fra transport-, bygnings- og boligministeren
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